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 ملخص
الحاضر إلى تبني سياسات وتدابير إدارية وتشريعية، من أجل دعم تسعى معظم دول العالم في الوقت 

جهودها بمكافحة الفساد ومالحقة الفاسدين، لما لذلك من أهمية في تجنيب المجتمع أخطار ضخمة تؤثر 
فالدول تقوم في سياق اتخاذ السياسيات والتدابير التشريعية على وجه . على كافة مناحي الحياة فيه

، كالرشوة واالختالس والكسب غير ا  لعديد من األفعال التي تشكل فسادلى تجريم االخصوص، بالنص ع
وفي المقابل، . مكافحة الفسادبالمشروع، وتنشأ باإلضافة إلى ذلك هيئات أو إدارات متخصصة ُتعنى 

ها تتضمن المنظومة القانونية لتلك الدول العديد من األحكام التي يكون من شأنها إعاقة أو إضعاف جهود
. وأحكام العفو الخاص عن العقوبة ،أحكام الحصانة البرلمانية ؛هذه الدراسةفي مكافحة الفساد، هي في 

هدفنا من هذه الدراسة بشكل رئيسي إلى بيان أثر كل من الحصانة البرلمانية والعفو الخاص على قد و 
بما  ماالفلسطيني ومقارنتهالقانوني ا في النظام ممكافحة الفساد في فلسطين، وذلك من خالل دراسة أحكامه

إلى بحث أثرهما المتوقع على مكافحة الفساد،  العربية، وصوال  القانونية هو معمول به في عدد من األنظمة 
يجاد مقاربات للموازنة بينهما وبين متطلبات مكافحة الفساد وقد خلصنا إلى أن للحصانة البرلمانية أثر . وا 

عند رفض البرلمان طلب النيابة العامة رفع  بشكل جلي فحة الفساد، يظهرسلبي على جهود الدولة بمكا
الحصانة عن العضو المشتبه بارتكابه جرائم فساد، األمر الذي يؤدي إلى امتناع مالحقته عمَّا اقترفه من 

ية نة البرلمانالحصا تؤدي إليهذات األثر السلبي الذي  يؤدي إلىكما خلصنا إلى أن العفو الخاص . جرائم
 .نائية وظيفة الردع العام والخاصيفقد العقوبة الج إذ إنه ،على مكافحة الفساد
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Abstract 

Most of the states at the present time are seeking to adopt policies, administrative 

and legislative measures, in order to support its efforts to fight corruption and 

prosecute corrupt criminals of corruption acts, despite the importance of the 

previous trend in the society by sparing the huge risks that affect the whole 

aspects of state. The countries in the context of policy-making, and legislative 

measures in particular, and through providing for the criminalization of many of 

the acts that constitute corruption, such as bribery, embezzlement, illicit gain, its 

working on creating bodies or specialized departments to fight against 

corruption. In contrast, Legal System that includes many of the provisions that 

would impede or weaken its efforts in the fight against corruption, are in our 

study, the provisions of parliamentary immunity and presidential pardon. Our 

aim of this study was mainly to demonstrate the impact of each of the 

parliamentary immunity and presidential pardon on the fight against corruption in 

Palestine, through the study of its provisions in the Palestinian legal system 

compared other Arab legal systems, this will include the impact of these 

provisions on fighting corruption, and to find approaches to balance between 

them and the anti-corruption requirements. We have concluded that the 

parliamentary immunity has some negative impact on the country's efforts to 

fight corruption, this appears when parliament rejects the request of the General 

prosecutor to provide the permission to prosecute a member suspected of 

committing crimes of corruption. Also, we have concluded that the presidential 

pardon has serious negatives impacts in the form of immunity from punishment 

in corruption cases. Hence, it negates criminal punishment function, that’s to 

provide for public and private deterrence. 
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 مقدمة. 1

الفساد على مرَّ التاريخ من أخطر الظواهر االجتماعية التي تهدد الدولة والمجتمع والفرد  ةاعتبرت ظاهر 
كافة مناحي الحياة؛  معين، بل تمتد لتشمل حياتي   ا  فآثارها السلبية ال تقف عند منح على حد سواء،

فهي تقف حجر عثرة دائم في طريق عملية التنمية، فتحول بين  ،والسياسية، واالجتماعية، االقتصادية
المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة، وتقوض نموه االقتصادي، وعملية التحول الديمقراطي فيه، وتهدد أمنه 

ووسائله  طاقاتهما دعا المجتمع الدولي إلى تجسيد م. وسلمه األهلي، وتغيب عنه مبادئ العدالة والمساواة
 عصرنا الحاضر، وبخاصة في ظل االنتشار الواسع لها والذي تعدى في من أجل محاربة هذه الظاهرة

االتفاقيات والمؤتمرات الدولية، وجرى  لذلك فعقدت 1".عبر الوطني"الحدود والحواجز التقليدية وأخذ طابع 
إال أن هذه الوسائل لم تنجح إلى اآلن . ةمكافحة هذه اآلفب التي تعنىإقرار التدابير والسياسات والتشريعات، 

، فالنجاح يقاس في هذا المجال، بالحد من هذه الظاهرة، مستقبال   في ذلك بالقضاء على الفساد، ولن تنجح
عملية مكافحة الفساد في  تعتمد ابدوره. البشر بطبيعة تتصل بعواملوذلك الرتباطها ثارها، وتخفيف آ

وجود اإلرادة السياسية، ودرجة وعي المجتمع، : أهمهاالعوامل، على مجموعة من  هنجاحها من عدم
على وجود تشريعات فاعلة تدعم مكافحة الفساد، وتجرم وتعاقب  ووضعه االقتصادي، كما تعتمد أيضا  

طرية إلى حد ما بإيجاد مثل هذه قُ ، نجح المجتمع الدولي والدولة الوفي هذا السياق. ةصوره المختلف
ن بدرجات مختلفة في الكفاءةفي منظوماتهم القانونية التشريعات تلك المنظومات، على على أنه يؤخذ . ، وا 

يكون من  قد لبعض المسائل المهمة، والتي تشريعاتهافي  ، معالجتهاالُقطرية ةوبالتحديد منظومات الدول
حصانة البرلمانية، ؛ الأهم هذه المسائلومن . قة جهود الدولة في مكافحة الفسادشأنها إضعاف أو إعا

من التنظيم الدستوري والقانوني للحصانة  ويخل في الوقت الحاضر فال يكاد نظام قانوني. والعفو الخاص
 ،الحصانة البرلمانية والعفو الخاص هذين النظامين؛وفي هذه الدراسة، نبحث . البرلمانية والعفو الخاص

 .وأثرهما على مكافحة الفساد في فلسطين

تعاني  ا  الفساد، والسلطة الفلسطينية أيض يعاني المجتمع كغيره من المجتمعات آفةفي فلسطين، حيث 
على بناء مؤسسات الدولة العتيدة على أسس من النزاهة والشفافية، وأثر على  ا  سلب مما انعكسالفساد، 
في السلطة الفلسطينية إلى انتشار ظاهرة الفساد  سبب ويعود. جمهور المواطنينإلى  التي تقدمهاخدماتها 

مجموعة من العوامل منها ما يتعلق بطبيعة البيئة السياسية التي تحيط بعمل السلطة، ومنها ما يتعلق 
شكاالت االنتقال من حالة الثورة إلى  بظروف نشأتها التاريخية وخبراتها المتواضعة في الحكم واإلدارة، وا 

 ،الدولعلى غرار الكثير من  السلطة الفلسطينيةيالحظ أن  ظاهرة الفساد، وفي سبيل محاربتها 2.الدولة

                                                           
1
والمساءلة ، االئتالف من أجل النزاهة (3)الطبعة النزاهة والشفافية والمساءلة في مواجهة الفساد، عبير مصلح، بالل البرغوثي،  

 .9، ص 3103رام هللا، ": أمان"
2
 .المرجع السابق 
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 2115التشريعية لمواجهة هذه الظاهرة، فأعلنت في سنة و  اإلداريةو  السياساتية مجموعة من التدابير اتخذت
بعد عشر سنوات  ا  قبل أن تصادق عليها رسمي 2115نة التزامها باتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد لس

تضمن مجموعة من األحكام  3لمكافحة الفساد، ا  خاص ا  قانون السلطة من هذا اإلعالن، وكذلك، أصدرت
نشاء هيئة خاصة ُتعنى بمكافحة الفساد، ومحكمة خاصة لمحاكمة  المهمة على صعيد التجريم والعقاب، وا 

دستورية وقانونية من شأنها  بأحكام الفلسطيني القانوني احتفظ النظامفي المقابل، و . المتهمين بجرائم الفساد
 .أحكام الحصانة البرلمانية والعفو الخاص ؛من أهمهافي مكافحة الفساد،  جهود السلطةأن تعيق 

 

 أهمية الدراسة. 1-1

تبرز أهمية هذه الدراسة من الناحية النظرية في معالجتها لموضوع الحصانة البرلمانية والعفو الخاص، 
وهما من أهم موضوعات القانون الدستوري المرتبطة بالقانون الجنائي، وبالعديد من المبادئ الدستورية 

عن هذه األهمية، ربط الدراسة  المهمة كمبدأ المساواة أمام القانون، ومبدأ الفصل بين السلطات، وال يقل
لهذين الموضوعين بمكافحة الفساد، والذي له تأثير كبير في مجاالت التنمية والتنمية المستدامة والنمو 
االقتصادي والعدالة والمساواة، وجميع هذه الموضوعات تتعلق بمنظومة حقوق وحريات األفراد، وبقيم 

تأتي في سياق  فتبرز من أنهاأما األهمية العملية لهذه الدراسة، . المجتمع األساسية، وبركائز دولة القانون
ه هذا التصديق من يمصادقة السلطة الفلسطينية على اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد، وما يقتض

مع أحكام في االتفاقية، ومن أهمها العمل على موائمة تشريعاتها الداخلية  الواردة تنفيذها اللتزاماتها
اآلونة أثار الرأي العام الفلسطيني في  ث  تأتي في سياق حد فإن هذه الدراسة ،ذلكباإلضافة إلى . اقيةاالتف

أحد المقامة على  الجزائية، والذي تمثل في إصدار محكمة جرائم الفساد حكم بعدم قبول الدعوى األخيرة
، تبرز وبناء  على ما تقدم .ارتكابه جرائم فساد المجلس التشريعي عمَّا نسبته إليه النيابة العامة من نواب

الحاجة إلى دراسة موضوع الحصانة البرلمانية والعفو الخاص وبيان أثرهما على مكافحة الفساد في محاولة 
 .لصياغة رؤية ُمحكمة تحيط بكافة جوانب هذا الموضوع

 

 مشكلة الدراسة. 1-2

ساد بشكل فاعل تتطلب تسهيل مالحقة جميع األشخاص مكافحة الف عملية مشكلة هذه الدراسة في أن تكمن
عملية فساد، ومن ثم التحقيق معهم، وتقديمهم للمحاكمة، ومعاقبتهم، كما تتطلب جرائم المشتبه بارتكابهم 

                                                           
3
بتاريخ ، (35)عدد الوقائع الفلسطينية رقم ، من (021)، المنشور على الصفحة 3112لسنة ( 0)وهو قانون الكسب غير المشروع رقم  

عدد الوقائع الفلسطينية رقم ، من (3)فحة ، المنشور على الص3101لسنة ( 7)إلى أن تم تعديله بموجب القرار بقانون رقم . 32/3/3112

( 0)بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد رقم  3101لسنة ( 03)، وتعديله مرةً أخرى بموجب القرار بقانون رقم 32/2/3101بتاريخ ، (78)

 . 02/7/3101بتاريخ ، (107)عدد الوقائع الفلسطينية رقم ، من (00)، المنشور على الصفحة 3112لسنة 
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ردع من ثبت ارتكابه جرائم فساد، من خالل تنفيذ العقوبات المحكوم بها عليه، وعدم المكافحة الفاعلة 
من  ا  ي عددالفلسطينالقانوني في مقابل ذلك، تتضمن األنظمة القانونية ومنها النظام و  .التهاون في تنفيذها
وهذه هي  ،ا يرتكبونه من جرائممَّ عمالحقة بعض األشخاص  تعيقأن  من شأنهااألحكام القانونية، 

إعفاء ( رئيس الدولة)تتيح لبعض األشخاص في الدولة  ا  الحصانة البرلمانية، كما تتضمن تلك النظم أحكام
األمر الذي يتطلب في ظل هذا الوضع، إجراء موازنة . وهذا هو العفو الخاص ،المحكوم عليهم من العقاب

 بين الحاجة إلى مكافحة الفساد بفاعلية وعدم إضعاف إجراءات هذه المكافحة من جهة، وبين تلك األحكام
 .من جهة أخرى( الحصانة البرلمانية والعفو الخاص) القانونيةو  الدستورية

 

 أهداف الدراسة. 1-5

تهدف هذه الدراسة بشكل رئيسي إلى تحديد أثر الحصانة البرلمانية والعفو الخاص على مكافحة الفساد، 
بيان مفهوم الحصانة البرلمانية، وأنواعها، وأهدافها،  :يتفرع عن هذا الهدف هدفين فرعيين؛ األولو 

بيان مفهوم العفو الخاص عن  :واآلخر .وطبيعتها القانونية، ونطاقها، وأسباب زوالها وأثره، وتقييمها
 .العقوبة، وأهدافه، وطبيعته القانونية، وأحكامه، وآثاره، وتقييمه

 

 أسئلة الدراسة. 1-4

 على مكافحة الفسادما هو أثر الحصانة البرلمانية والعفو الخاص : تثير هذه الدراسة تساؤل رئيسي، وهو
ما هي الحصانة البرلمانية؟  :هذا التساؤل جملة تساؤالت فرعية، تتمثل في اآلتي ؟ ويتفرع عنفي فلسطين

وما هي أسباب  ما هو نطاقها؟ ما هي أهدافها ومبرراتها؟ ما هي طبيعتها القانونية؟ وما هي أنواعها؟
من الحصانة البرلمانية؟ كيف نظم أحكامها؟ هل  الفلسطيني القانوني ما هو موقف النظام زوالها وأثره؟

ما هي  كيف يصدر قرار العفو الخاص؟ ما هي طبيعته القانونية؟ ما هو العفو الخاص؟ تشدد؟ أم تراخى؟
الفلسطيني من حق رئيس  القانوني ما هو موقف النظام إيجابيات وسلبيات األخذ بنظام العفو الخاص؟

 السلطة في العفو الخاص عن العقوبة؟

 

 مفاهيم الدراسة. 1-3

من المفاهيم والمصطلحات التي ينبغي لنا تحديد المفهوم اإلجرائي لكل منها، وهي  ا  تتضمن الدراسة عدد
 . الحصانة، الفساد، مكافحة الفساد: مفاهيم
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 الحصانة. 0-2-0
 ويقال. حصين فهو ا  قوي ا  منيع صار: المكان َحُصن: يقال َحُصن، الفعل ، من(Immunity)الحصانة 

 والمصدر ُحُصن، والجمع تزوجت، أي الفتاة َحُصَنت   َحصاٌن، فهي َعفَّت   أي: المرأة َحُصَنت   ا  أيض
 القانونية الوثائق تتطرق فلم القانوني، االصطالح في أما. اللغ ة في الحصانة معنى هو هذا 4.َحَصنَ 
 وضع إلى جزئي بشكل إليه تطرقت أو الحصانة موضوع عالجت التي الوطنية أو اإلقليمية أو الدولية
 السياق هذا في الوثائق تلك تضمنته ما ومجمل أشكالها، من ألي أو للحصانة فلسفي-اصطالحي  ف  تعري
 الزمنية، مدتها حيث من بها، الخاصة واألحكام الحصانة، نظام من المستفيدين األشخاص تحديد هو

 5.وآثارها تغطيها، التي واألفعال

 تعريف إلى األخير هذا تصدى فقد للفقه، هي -األصل بحسب- التعريف مهمة وألن السبب، لهذا
 القضائية المالحقة من معينين أشخاص حماية: بأنها منه، بٌ جان فعرفها القانوني، االصطالح في الحصانة

 أجل من لهم مقررة وهي الرسمية، بمهماتهم القيام معرض في يرتكبونها التي المجرمة األفعال بعض عن
 القانون يقرره امتياز: "بأنها آخر بٌ جان عرفها فيما 6.الشخصية مصالحهم أجل من ال العامة، المصلحة
 جميع على القانون يفرضه ف  تكلي أو ء  عب من به المتمتع إعفاء إلى يؤدي الداخلي القانون أو العام الدولي

 الدولة، في عامة سلطة ألحكام الخضوع عدم ميزة يعطيه أو الدولة، إقليم على يوجدون الذين األشخاص
 من األشخاص بعض إعفاء: "بأنها آخرون وعرفها 7".مظاهرها أوجه بعض أو القضائية السلطة وخاصة
 8".والمالية القضائية المسائل في عليهم العامة القواعد تطبيق

 المالحقة من األشخاص بعض حماية على يقتصر ال الحصانة مفهوم أن الفقهية، التعريفات هذه من يتبين
ن فحسب، القضائية  كل ذلك، إلى باإلضافة المفهوم هذا يشمل بل للحصانة، األبرز الصورة هي كانت وا 

 وذلك المجتمع، في األشخاص بقية عن متميز موقع في الحصانة نظام من المستفيد يجعل أن شأنه من ما
 الذي األشخاص جميع على مفروضة قانونية وأعباء التزامات من إعفاءات منحه على النص خالل من

. الدولة في العامة القانونية للقواعد الخضوع من إعفائه إلى بالنتيجة تؤدي الدولة، إقليم نفس في يوجدون

                                                           
4
 :وس المعاني، على الرابط اآلتيقام 

 ar/%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%A9/-http://www.almaany.com/ar/dict/arتاريخ االسترداد ، :

: ، دار عالم الثقافة للنشر والتوزيعأحكام الحصانة البرلمانيةحبول،  أحمد: ؛ للمزيد حول معنى الحصانة في اللغة، انظر33/9/3102

ان،   .2- 2، ص 3113عمَّ
5
بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في الدراسات دراسة تأصيلية مقارنة، : سلمان بن فوزان بن صالح الفوزان، حصانة القاضي: انظر  

 .21، ص 3103، (0)، السعودية، العدد (العلمية القضائية السعوديةالجمعية )، سلسلة ملخصات األبحاث القضائية الشرعية
6
 .7، ص 3101بيروت، : ، منشورات الحلبي الحقوقيةالحصانات القانونيةوسيم حسام الدين األحمد،   

7
، العدد الحوار المتمدن، عبد الجليل األسدي، المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة عن الجريمة الدولية ومشكلة الحصانات في القانون الدولي 

 :، على الرابط اآلتي3101، (3297)

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=%202006792/01/3102: ، تاريخ االسترداد. 
8
: ، مشار إليه لدى022، ص 3113جونيه، : ، مكتبة لبنان ناشرونالقاموس القانونيإبراهيم نجار، أحمد زكي بدوي، وآخرون، : انظر  

دراسة فقهية قانونية مقارنة، : عماد محمد رضا التميمي، عادل حرب اللصاصمة، أثر الحصانة على المسؤولية الجنائية في الفقه اإلسالمي

 .21، ص 3101، (0)، العدد (10)، األردن، المجلد دراساتعلوم الشريعة والقانون، 

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%A9/
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=%20200679
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 نظام كان والتي والرسوم، كالضرائب المالية، االلتزامات بعض من اإلعفاء اإلعفاء، هذه أبرز من ولعل
 9.البداية في عليها يقتصر الحصانة

 من األشخاص بعض حماية إلى تشير التي تلك هي الدراسة، هذه في المقصودة الحصانة فإن وعليه،
حصانة رئيس الدولة، وحصانة القضاة وأعضاء النيابة العامة، والحصانة : القضائية، ومن أمثلتها المالحقة

والتي سوف  والحصانة الحكومية، وهي حصانة رئيس الوزراء والوزراء، والحصانة البرلمانية الدبلوماسية،
ونجد من المفيد قبل البحث في الحصانة البرلمانية وأثرها على مكافحة  .تناولها بالتفصيل في هذه الدراسةن

ان أثرها هي األخرى يالتطرق إلى األشكال األخرى للحصانات في النظام القانوني الفلسطيني، وبالفساد، 
 . على مكافحة الفساد

 لبعض إن حيث الدولي، وليس الداخلي بمدلولها الحصانة ببحث سبق ما إلى باإلضافة الدراسة هذه تتقيدو 
 للحصانة الدولي المدلول ويشير. الداخلي مدلولها جانب إلى دولي مدلول القانونية، الحصانات أشكال

 األشخاص، وهؤالء األجنبية، المحاكم أمام القضائية المالحقة من األشخاص بعض حماية إلى القانونية
 بين من ليسوا البرلمان أعضاء كان ولمَّا 10.خارجيته ووزير الوزراء ورئيس الدولة، ورئيس الدولة،: هم

 على أثره بحث إلى يصار حتى دولي، مدلول البرلمانية للحصانة يكون ال وبالتالي،. األشخاص هؤالء
 .عدمه من الجرائم من غيرها أو الفساد جرائم مكافحة

 الفساد. 0-2-5
 يالقانون الحقل في فللباحثين تعريفه، يحاول الذي للباحث العلمي الحقل باختالف الفساد تعريف يختلف

. وهكذا المثال، سبيل على االجتماعي النوع حقل في الباحثين تعريف عن يختلف للفساد تعريف والقضائي
 للفساد، ا  وصفي أو ا  فلسفي ا  تعريف الفساد، بمكافحة المعنية الدولية والوثائق الوطنية التشريعات معظم لم تضع

نما  إجماع شبه هناك أن على. الفساد قبيل من تعد التي األفعال تعداد على السياق هذا في اقتصروا وا 
 استخدام سوء يتضمن عمل كل: "بأنه الدولية الشفافية منظمة عرفته كما الفساد تعريف على دولي

 11.لغيره أم المسؤول لشخص المصلحة هذه كانت ء  سوا ،"خاصة مصلحة لتحقيق العام المنصب

نما حدد في المادة  ا  وصيفي ا  القانون الفلسطيني هو اآلخر تعريفلم يضع  من قانون مكافحة ( 1)للفساد، وا 
 التالية والعبارات للكلمات يكون : "على أنه، حيث نصت هذه المادة ا  فساد تشكل التي الفساد، األفعال

 يعتبر: الفساد... :ذلك خالف على القرينة تدل لم ما أدناه لها المخصصة المعاني القانون هذا في الواردة
 :يلي ما القانون هذا أحكام تطبيق لغايات فسادا  

                                                           
9
كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة )، (غير منشورة)رسالة دكتوراه دراسة مقارنة، : أحمد بو مدين، الحصانة البرلمانية: انظر في ذلك  

  . وما بعدها 13، ص 3102، الجزائر، (تلمسان: أبي بكر بلقيد
10

 .وما بعدها 32سيم حسام الدين األحمد، مرجع سابق، ص و: للمزيد حول المدلول الدولي للحصانة القانونية، انظر 
11

 .07- 02عبير مصلح، بالل البرغوثي، مرجع سابق، ص  
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 قوانين في عليها المنصوص العامة بالثقة المخلة والجرائم العامة الوظيفة بواجبات المخلة الجرائم .1
 .السارية العقوبات

 .األموال غسل قانون في عليها المنصوص األموال غسل عن الناتجة الجرائم .2
 .العامة باألموال المساس إلى يؤدي فعل كل .3
 .للقانون خالفا   السلطة استعمال إساءة .4
 .باطال   وتحق حقا   تلغي التي والمحسوبية الواسطة قبول .5
 .المشروع غير الكسب .6
 عليها صادقت التي الفساد لمكافحة والدولية العربية االتفاقيات في الواردة المَجرمة األفعال جميع .7

 ".الوطنية السلطة إليها انضمت أو

وعليه، فإن المقصود بالفساد في هذه الدراسة، هو إتيان أحد األفعال المجرمة بموجب قانون مكافحة 
 .الفساد، والتي نصت عليها المادة السابقة

 مكافحة الفساد. 0-2-3
يشير مفهوم مكافحة الفساد إلى اإلجراءات والتدابير اإلدارية أو التشريعية، والسياسات التي تتخذها وتتبناها 
-الدولة بهدف الحد من انتشار الفساد في المجتمع، وهذه اإلجراءات والسياسات إما وقائية أو عالجية 

التي قصود في هذه الدراسة ينصرف إلى التدابير التشريعية عقابية، على أن مفهوم مكافحة الفساد الم
الفساد، والتي تشمل التجريم والعقاب، والمالحقة القضائية، بما فيها المحاكمة  تتخذها الدولة لمحاربة ظاهرة

 .من قبل السلطة القضائية المختصة

 

 منهجية الدراسة. 1-6

ج المقارن، فمن خالل األول سنعمل على عرض تتبع هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، والمنه
الفلسطيني، ومن ثم القانوني النصوص القانونية الناظمة للحصانة البرلمانية والعفو الخاص في النظام 

ومن خالل المنهج المقارن سنعمل على مقارنة  .ضوء أحكام القضاء وآراء الفقهاء العمل على تحليليها في
في العديد من  هذا التنظيم الفلسطيني للحصانة البرلمانية والعفو الخاص، مع مثلالقانوني تنظيم النظام 

بالنظر إلى التشابه القائم فيما بين هذه األنظمة والنظام القانوني الفلسطيني في  العربية، القانونية األنظمة
ظام الفلسطيني فيما على نفس المستوى مع الن -تقريبا  –العديد من المجاالت، ونظرا  لوقوع هذه األنظمة 

 . يتعلق بالفساد ومكافحته
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 تقسيم الدراسة. 1-8

المراجع و ، (5)، والخاتمة (1)عن بند المقدمة  ال  ، فضرئيسية ثالثة بنودلدراسة في سوف نتناول هذه ا
 :وذلك على النحو اآلتي(. 6)

فيه ألهم أشكال مدخل إلى الحصانات القانونية في النظام القانوني الفلسطيني، ونعرض (. 2)
الحصانة الدبلوماسية، وحصانة رئيس الدولة، والحصانة الوزارية، : الحصانات القانونية، وهي

وحصانة القضاة وأعضاء النيابة العامة، وحصانة بعض الموظفين، كحصانة رئيس هيئة مكافحة 
 .الفساد، وحصانة رئيس ديوان الرقابة المالية واإلدارية

البرلمانية، ونعرض فيه لتعريف الحصانة البرلمانية، وأنواعها، وطبيعة كل نوع من هذه الحصانة (. 3)
طاره القانوني ونطاقه وآ ظام الحصانة تقييم نثارها، وأسباب زوال وأثره، و األنواع، وخصائصه، وا 

 .وأثرها على مكافحة الفساد في فلسطين البرلمانية بشكل عام،

عريف العفو الخاص، وتمييزه عن غيره من األنظمة التي قد تتشابه العفو الخاص، ونعرض فيه لت(. 4)
جراءات إصدار قرار معه، وطبيعته القانون ثره العفو الخاص، وآثاره، وتقييمه، وأية، وشروطه وا 

 .على مكافحة الفساد في فلسطين
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 مدخل إلى الحصانات القانونية في النظام القانوني الفلسطيني. 2
 إلى التطرق ،(البرلمانية الحصانة) الدراسة من القسم هذا موضوع الحصانة إلى الولوج قبل بنا يجدر

 ،ا  واضح البرلمانية الحصانة وبين األخيرة هذه بين الفرق يكون بحيث القانونية، للحصانة األخرى األشكال
 الحصانة البند؛ هذا في نبحث سوف وعليه،. محتمل لبس أي في الوقوع القارئ يجنب الذي األمر

وحصانة القضاة وأعضاء النيابة  والوزراء، الوزراء رئيس وحصانة الدولة، رئيس وحصانة الدبلوماسية،
باإلضافة إلى ذلك،  .المقارنة القانونية األنظمة في المعروفة الحصانة أشكال أكثر باعتبارها وذلك ،العامة

الفلسطينية، كحصانة رئيس ديوان الرقابة المالية حصانة بعض الموظفين في السلطة سوف نعرض ل
 .وحصانة رئيس هيئة مكافحة الفساد واإلدارية،

 

 الحصانة الدبلوماسية. 2-1

 فكان المتحاربة، القبائل بين فيما حتى خاصة بحماية يتمتعون والعشائر القبائل ومبعوثي وُرسل القدم منذ
ن األعمال، هذه وكانت وصوله، تأمين على العمل من بد ال وكان قتله، أو للرسول التعرض يمنع  وا 

 المجتمعات درجت أعراف بمثابة المبعوث أو للرسول الشخصية الحماية تأمين على البداية في اقتصرت
 تقنينها، متقدمة مرحلة وفي الدبلوماسية، الحصانة مفهوم لتطور األولى النواة ومثلت مراعاتها، على

 بحيث ومقتنياتهم، أسرته وألفراد الدول لمبعوثي واسعة حماية تحقق ووطنية، دولية بتشريعات بإخراجها
 إلى باإلضافة تشمل أصبحت بل فحسب، الشخصية الحماية تأمين على تقتصر ال الحصانة هذه أصبحت

 القضائية المالحقة من الحماية أبرزها لعل 12،الدول لمبعوثي القانونية الحماية أنواع من أخرى ا  صور  ذلك
عفائه مجرمة، أفعال من يقترفه عمَّا الجنائية  هذا ترتب أفعال من يرتكبه عمَّا المدنية المسؤولية تحمل من وا 
 13.المسؤولية من النوع

 والتي ،1163 لسنة القنصلية للعالقات فينا واتفاقية 1161 لسنة الدبلوماسية للعالقات فينا اتفاقية وتمثل
 الدبلوماسية البعثة ومقرات الدول مبعوثي لتمتع األبرز القانوني األساس ؛الفلسطينية السلطة عليهما صدقت

 تشريعاتها تضمين على الدول بعض درجت فقد ذلك، إلى باإلضافة. القانونية بالحصانة ومراسالتها
 القانون وفق بالحصانة المتمتعين الدبلوماسي السلك وموظفو الدول مبعوثي تمنح قانونية ا  نصوص الداخلية؛
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دراسة : رنا إبراهيم العطور، البعد المكاني لقانون العقوبات األردني: للمزيد حول األشخاص الذين تشملهم الحصانة الدبلوماسية، انظر 

 .بعدها 0231، ص 3100، (7)، العدد (32)، المجلد (العلوم اإلنسانية)جامعة النجاح لألبحاث  مجلةمقارنة مع التشريع الفرنسي، 
13

، دراسة منشورة على الموقع اإللكتروني دراسة مقارنة: الحصانات واالمتيازات في الفقه اإلسالمي والقانون الدوليوليد خالد الربيع،  

 : الرابط اآلتيلمؤسسة إبداع لألبحاث والدراسات والتدريب، على 

http://www.creativity.ps/library/datanew/cre13/16.pdf؛ للمزيد حول الحصانة 37/9/3102: ، تاريخ االسترداد

كلية )، (غير منشورة)رسالة ماجستير تيازات الدبلوماسية، هايل صالح الزبن، األساس القانوني لمنح الحصانات واالم: الدبلوماسية، انظر

 .وما بعدها 02، ص 3100، عمَّان، (جامعة الشرق األوسط: الحقوق

http://www.creativity.ps/library/datanew/cre13/16.pdf
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 المادة في اللبناني العقوبات قانون: ذلك من 14الدولة، في الجنائية القانونية للقواعد الخضوع من الدولي
 يقترفها التي الجرائم على اللبنانية األرض في اللبنانية الشريعة تطبق ال: "أنه على نصت والتي منه،( 22)

 ؛"العام الدولي القانون إياها يخولهم التي بالحصانة تمتعوا ما األجانب والقناصل الخارجي السلك موظفو
 تسري ال: "أنه على نصت والتي 15منه،( 11) المادة في 1161لسنة ( 16)رقم  األردني العقوبات وقانون
 ما األجانب والقناصل الخارجي السلك موظفو المملكة في يرتكبها التي الجرائم على القانون هذا أحكام
 16".العام القانون إياها يخولهم التي بالحصانة تمتعوا

 المنعقدة االستئناف محكمة قضاء ذلك، ومن الدول، من العديد في الوطني القضاء سار الحكم هذا وعلى
 عن التعقيبات وقف المحكمة قررت طالما: "فيه جاء والذي( 352/1118) رقم حكمها في اهلل رام في

 بالحق المطالبة ألن المدني االدعاء رد لذلك نتيجة المحكمة على يتوجب فإنه بالحصانة، لتمتعه الظنين
 الجنائي القانون تطبيق من استثناء الحكم هذا ففي 17".عدمه من بالجرم الحكم على مبنية الشخصي
 المساءلة من لذلك ا  تبع واستثنائه بالحصانة، لتمتعه نتيجة األشخاص أحدعلى  فلسطين في به المعمول
 أنه ،(214/2111) رقم حكمها في اهلل رام في المنعقدة النقض محكمة قضت آخر، قضاء وفي. المدنية

قامة المخاصمة توجيه فيها يجوز التي الحاالت بين من  قضايا في التأمين شركة ضد مباشرة دعوى وا 
 دولة ملكية تحت تقع بواسطتها الحادث وقع التي المركبة تكون أن هي الطرق حوادث عن التعويض

 يتمتع التي الحصانة بسبب ضده دعوى إقامة يمكن ال شخص ملكية تحت تقع أو المتحدة األمم أو أجنبية
 قضايا في ا  وتحديد المدنية القضايا في األشخاص بعض مخاصمة إمكانية بعدم إقرار ذلك، ففي. بها

 18.بالحصانة تمتعهم لعلة الطرق حوادث عن التعويض

 وحصانة مستقلة، معنوية شخصية باعتباره الدبلوماسية البعثة حصانة: الدبلوماسية الحصانة وتشمل
 الدبلوماسية، البعثة مقرات حصانة الدبلوماسية؛ البعثة حصانة تشمل وبدورها. الدبلوماسية البعثة أعضاء
 حصانة أما. قضائيا   البعثة حصانة إلى باإلضافة البعثة، باسم تتم التي والمراسالت االتصاالت وحصانة
  19.المدنية القضائية والحصانة الجنائية، القضائية الحصانة: فتشمل الدبلوماسية، البعثة أعضاء
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 .21عماد محمد رضا التميمي، عادل حرب اللصاصمة، مرجع سابق، ص  
15

يذكر أن هذا القانون، يشكل . 0/2/0921، بتاريخ (1478)عدد الجريدة الرسمية األردنية رقم ، من (371)المنشور على الصفحة  

( 0)التشريع الجنائي العام الساري المفعول في الضفة الغربية إلى هذا اليوم، باالستناد إلى قرار رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية رقم 

في األراضي الفلسطينية  2/2/0927تاريخ  بشأن استمرار العمل بالقوانين واألنظمة واألوامر التي كانت سارية المفعول قبل 0991لسنة 

 .31/00/0991، بتاريخ (1)عدد الوقائع الفلسطينية رقم ، من (01)حتى يتم توحيدها، المنشور على الصفحة 
16

 .0231رنا إبراهيم العطور، مرجع سابق، ص : للمزيد حول حصانة موظفي السلك الدبلوماسي، انظر 
17

منظومة القضاء والتشريع في فلسطين ، منشورات 02/1/3110، بتاريخ (323/0992)، رقم (الدائرة الجنائية)استئناف رام هللا  

 ."المقتفي"
18

 .منشورات المقتفي. 31/03/3119، بتاريخ (301/3119)، رقم (الدائرة المدنية)نقض رام هللا  
19

وما بعدها؛ وللمزيد حول االمتيازات والحصانات التي يتمتع بها المبعوث  17ق، ص وسيم حسام الدين األحمد، مرجع ساب: انظر في ذلك 

 .وما بعدها 19هايل صالح الزبن، مرجع سابق، ص : الدبلوماسي، انظر
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 حصانة رئيس الدولة. 2-2

 البالد ممثل باعتباره الرئيس، صفة تبررها التي السياسية، الحصانة أشكال أحد هي الدولة رئيس حصانة
 مدلول الحصانة من النوع ولهذا 20.وأهميته به يقوم الذي العمل طبيعة إلى باإلضافة فيها، األول والرجل
 للوالية من الخضوع الدولة رئيسإعفاء  ويعني دولي، واآلخر اآلن، بحثه بصدد نحن والذي داخلي

 خضوع إمكانية عدم الدولة، رئيس حصانة لمفهوم الدولي المدلول يعني ال ولكن، 21.األجنبية القضائية
 تدخل التي الجرائم من أي ارتكابه عن ومساءلته الدولية، الجنائية للمحكمة القضائية للوالية الدولة رئيس
، الحرب كجرائم المحكمة، والية في  الجنائية للمحكمة األساسي روما نظام من( 27) المادة نصت إذ مثال 

 تمييز أي دون متساوية بصورة األشخاص جميع على األساسي النظام هذا يطبق. 1: "أنه على الدولية
 أو حكومة أو لدولة ا  رئيس كان ء  سوا للشخص، الرسمية الصفة فإن خاص وبوجه الرسمية، الصفة بسبب
 من األحوال من حال بأي تعفيه ال ،ا  حكومي ا  موظف أو ا  منتخب ممثال   أو برلمان أو حكومة في ا  عضو 

. 2. العقوبة لتخفيف سببا   ذاتها، حد في تشكل ال أنها كما األساسي، النظام هذا بموجب الجنائية المسئولية
 في كانت ء  سوا للشخص الرسمية بالصفة ترتبط قد التي الخاصة اإلجرائية القواعد أو الحصانات تحول ال

 ".الشخص هذا على اختصاصها المحكمة ممارسة دون الدولي، أو الوطني القانون إطار

بالعودة إلى المدلول الداخلي لحصانة رئيس الدولة، فقد نصت دساتير معظم دول العالم على تمتع رئيس 
الدستور من ( 31)نصت المادة : فمثال  . الدول بالحصانة، ولكنها اختلفت في تحديد نطاق هذه الحصانة

من ( 54)ونصت المادة ؛ "الملك هو رأس الدولة وهو مصون من كل تبعة أو مسؤولية: "على أنهاألردني 
من ( 23)؛ فيما نصت المادة "األمير رئيس الدولة، وذاته مصونة ال تمس: "الدستور الكويتي على أنه
، اتجهت ل  هذه األمثلة من دساتير لدو ". متهشخص الملك مقدس ال تنتهك حر : "الدستور المغربي على أنه

يفته أم بغير هذه بمناسبة أداء وظ ء  وانة مطلقة عن أي فعل قد يأتيه سنحو منح رئيس الدولة حصا
النصوص السابقة جاءت ف. كان هذا الفعل يرتب المسؤولية الجنائية أم المسؤولية المدنية ء  المناسبة، وسوا

 .مطلقة والمطلق يجري على إطالقه، ما لم يرد نص يقيده

 عن الجنائية مسؤوليته فأقرت مقيدة، حصانة الدولة رئيس منحت قد أخرى، ل  دو  دساتير نجد المقابل، في
 1158 لسنة الفرنسي الدستور من( 68) المادة: ذلك من وظيفته، أداء بمناسبة يرتكبها قد معينة جرائم

 المرتكبة األعمال عن مسؤول غير الجمهورية رئيس: "أنه على نصت والتي( الخامسة الجمهورية دستور)
 موحد، وبقرار المجلسين بواسطة اتهامه ويكون العظمى، الخيانة حالة في إال لوظائفه ممارسته أثناء

من ( 2/4)ونصت المادة  22...".المجلسان منهم يتكون الذين لألعضاء المطلقة باألغلبية علني بتصويت
                                                           

20
 .12وسيم حسام الدين األحمد، مرجع سابق، ص  

21
 .المرجع السابق 

22
علي يوسف الشكري، االتجاهات الحديثة في تحديد مسؤولية رئيس : رللمزيد حول موقف الدستور الفرنسي من حصانة رئيس الدولة، انظ 

 03، ص 3101، (2)، العدد (0)، العراق، المجلد (الكوفة-جامعة الكوفة )، مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسيةالدولة في فرنسا، 

 .وما بعدها
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يعزل الرئيس ونائب الرئيس وجميع موظفي الواليات المتحدة الرسميين : "الدستور األمريكي على أنه
جرائم أو جنح خطيرة أخرى أدينوا  جه لهم اتهام نيابي بالخيانة أو الرشوة أو أيالمدنيين من مناصبهم إذا و 

 ".بمثل هذه التهم

 حيث ،2114 لسنة المصري الدستور مقيد، بشكل الدولة رئيس حصانة نظمت التي العربية الدساتير ومن
 بالخيانة أو الدستور، أحكام بانتهاك الجمهورية رئيس اتهام يكون: "أنه على منه( 151) المادة نصت

 وال األقل، على النواب مجلس أعضاء أغلبية من موقع طلب على ء  بنا أخرى، جناية أية أو العظمى،
 كذلك، 23...".العام النائب معه يجريه تحقيق وبعد المجلس، أعضاء ثلثي بأغلبية إال االتهام قرار يصدر
 منه( 61) المادة نصت إذ الجمهورية، لرئيس المقيدة الحصانة بإقرار النهج، نفس اللبناني الدستور انتهج
 الخيانة حال في أو الدستور خرقه عند إال بوظيفته قيامه حال الجمهورية رئيس على تبعة ال: "أنه على

 هذه بسبب اتهامه يمكن وال. العامة للقوانين خاضعة فهي العادية بالجرائم يختص فيما التبعة أما. العظمى
 بغالبية يصدره قرار بموجب النواب مجلس قبل من إال العظمى والخيانة الدستور خرق لعلتي أو الجرائم
 ...".أعضائه مجموع ثلثي

 من نوعين تحديد نستطيع الدولة، لرئيس المقيدة بالحصانة أقرت والتي السابقة، النصوص على بنا ء
 وهي وظيفته، أداء بمناسبة يأتيها التي األفعال عن حصانته: األولى الرئيس؛ بها يتمتع التي الحصانة
 األفعال عن ضده تتخذ قد التي الجنائية اإلجراءات مواجهة في حصانته: واألخرى. الموضوعية الحصانة

 .اإلجرائية الحصانة وهي األولى، الحصانة تشملها ال التي

 المسؤولية تحمل من الرئيس تعفي الدساتير معظم فإن الدولة، لرئيس الموضوعية بالحصانة يتعلق ففيما
 الخيانة لجريمتي الغالب في النصوص هذه باستثناء وظيفته أداء بمناسبة جرائم من يرتكبه عمَّا الجنائية
 للمساءلة محل سيكون فإنه كالهما، أو الجريمتين هاتين من أي ارتكابه ثبت فإذا الدستور، وخرق العظمى
 جرائم من الدولة رئيس ارتكبه ما النصوص تلك تستثني -المخالفة وبمفهوم- ذلك إلى باإلضافة. واالتهام

 يتحصن فال ،مثال   كالقتل العادية بالجرائم اللبناني الدستور عنها عبر والتي وظيفته، أداء مناسبة غير في
 إجراءات على النص خالل من تظهر فهي الدولة، لرئيس اإلجرائية الحصانة أما. األخيرة هذه تجاه الرئيس
 قبل من خاصة بأغلبية االتهام صدور كاشتراط ومحاكمته، معه والتحقيق الدولة رئيس التهام خاصة

 فإن وبالتالي،. خاصة محكمة أمام محاكمته واشتراط العام، النائب قبل من معه التحقيق واشتراط البرلمان،
 ال فإنها -المطلوبة األغلبية دون أو النيابة قبل من االتهام كصدور– اإلجراءات هذه من أي مراعاة عدم
ن الرئيس، مالحقة إلى تؤدي  .البطالن لعلة طعن محل تكون سوف إجراءاتها فإن المالحقة، هذه تمت وا 
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 .0970وهو نفس نص دستور  
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 أقرت التي الدساتير في محسومة فهي المدنية، المسؤولية ترتب التي األفعال عن الرئيس حصانة أما
 ء  سوا أتاه فعل أي عن ا  جنائي وال ا  مدني يسأل ال الدساتير تلك في فالرئيس الدولة، لرئيس المطلقة الحصانة
 عدم فإن المقيدة، الحصانة بمبدأ أخذت التي الدول في أما. الشخصية بصفته أو الوظيفة أداء بمناسبة
ن األفعال، تلك عن مسؤوليته عدم يعني ال المدنية، أفعاله عن الرئيس حصانة مسألة يعالج نص وجود  وا 
 األفعال وبين الوظيفة، أداء بمناسبة ترتكب التي األفعال بين السياق، هذا في يميز الفقه من جانب كان

 األفعال عن المدنية مسؤوليته يتحمل حين في األولى، عن للرئيس مسؤولية فال شخصية، بصفة المرتكبة
 والجنائية المدنية المساءلة من حصانة الرئيس يمنح نص يرد لم ما أنه ونرى .شخصية بصفة ترتكب التي
 النص بحدود مقيدة الدساتير هذه مثل في الرئيس فحصانة للمساءلة، خاضع يبقى فإنه سواء، حد على

 .المدنية وليس الجنائية األفعال عن الحصانة إلى األولى بالدرجة موجه النص هذا مثل وألن الدستوري،

 حصانة موضوع إلى المعدل األساسي القانون يتطرق فلم فلسطين، في الدولة رئيس حصانة وبخصوص
 هذا 24.ومعالجة استدراك إلى بحاجة تشريعي نقص ورأى البعض في هذا األمر ،الفلسطينية السلطة رئيس
 االعتبار بعين يأخذها أن الدستوري للمشرع ينبغي دستورية، حاجة عن ويعبر الوجاهة من كثير فيه القول
 يمكن ذلك، ومع. األساسي للقانون مستقبلي تعديل أي عند أو فلسطين لدولة الدائم الدستور صياغة عند
 مركز شغور حاالت تعالج والتي المعدل، األساسي القانون من( ج/37/1) المادة نص قراءة خالل من

 شغله أثناء أفعال من يرتكبه عما للرئيس اإلجرائية الحصانة من نوع وجود على االستدالل السلطة، رئيس
 أي في شاغرا   الوطنية السلطة رئيس مركز يعتبر. 1: "أنه على المادة هذه نصت حيث الرئاسة، لمنصب

 وموافقة العليا الدستورية المحكمة من قرار على بناء   وذلك القانونية األهلية فقد. ج: اآلتية الحاالت من
 ".أعضائه ثلثي بأغلبية التشريعي المجلس

 باعتبارها القانونية، ألهلية السلطة رئيس فقد تقرير عند مراعاتها الواجب اإلجراءات تحدد السابقة المادةف
 بمفهومها األهلية على تقتصر ال هنا المقصودة األهلية فإن وبالطبع، الرئيس، منصب شغور حاالت إحدى

 يجعل أن شأنه من ما كل إلى تمتد بل. الوجوب وأهلية األداء أهلية أي المدني؛ القانون في المعروف
ومنها جرائم الفساد على وجه ، للجرائم ارتكابه يكون قد والذي بالرئاسة، لالستمرار أهل   غير الرئيس
من قانون مكافحة الفساد، بتحديدها إلجراءات ( 12)وهذا ما أكدته المادة . األسباب هذه أحد التحديد؛

باعتباره أحد األشخاص الخاضعين  خاصة لمالحقة رئيس السلطة عمَّا ينسب إليه من جرائم فساد،
 لجريمة شبهات وجود العام النائب أو الهيئة لرئيس تبين إذا. 1: "إذ نصت هذه المادة على أنهألحكامه، 

 والمحكمة التشريعي المجلس إلى تمهيدي بطلب يتقدم الفلسطينية الوطنية السلطة رئيس قبل من الفساد
. 2 .األساسي القانون في الواردة لألصول وفقا   السلطة لرئيس القانونية األهلية في البحث طالبا   الدستورية
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قسم )، (غير منشورة)رسالة ماجستير دراسة وصفية تحليلية مقارنة، : ي التشريع الفلسطينيالحصانة البرلمانية فمحمد عمر مراد،  

 .39، ص 3102، غزة، (الجامعة اإلسالمية: القانون العام، عمادة الدراسات العليا
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 المجلس رئيس ويتولى االتهام، توجيه بمجرد منصبه مهام ممارسة عن الوطنية السلطة رئيس يوقف
 إجراءات العام النائب ويتولى االتهام، في الفصل لحين مؤقتا   الوطنية السلطة رئيس مهام التشريعي
جراءات تشكيلها القانون ينظم خاصة محكمة أمام الوطنية السلطة رئيس محاكمة وتكون التحقيق،  وا 
ذا أمامها، المحاكمة  وفقا األخرى بالعقوبات االخالل عدم مع منصبه من أعفي بإدانته قطعي حكم صدر وا 
 ". للقانون

 

 الحصانة الوزارية. 2-5

 الدولي المدلولين؛ ذات الحصانة أنواع أحد هي والوزراء، الوزراء رئيس حصانة أو الوزارية الحصانة
 بمدلولها أما 25.خارجيته وزير وحصانة الوزراء، رئيس حصانة على الدولي بمدلولها وتقتصر والداخلي،
 هذا في هنالك ما وكل الحصانة، نظام من والوزراء الوزراء رئيس استفادة ينكر الفقه من فجانب الداخلي،
 بشأن الجزائية بالدعوى اتصالها بكيفية العامة النيابة سلطة على المشرع فرضها شروط أو قيود اإلطار،
 26.إليهم المنسوبة الجرمية األفعال

 الوطنية السلطة لرئيس. 1: "أنه على منه( 75) المادة في المعدل األساسي القانون نص السياق، هذا وفي
 أو وظيفته أعمال تأديته أثناء جرائم من إليه ينسب قد فيما التحقيق إلى الوزراء رئيس إحالة في الحق
 استنادا   التحقيق إلى الوزراء من أي إحالة في الحق الوزراء لرئيس. 2. القانون ألحكام وفق ا وذلك بسببها
 ،ا  أيض السياق نفس وفي ".القانون ألحكام وفق ا وذلك أعاله( 1) الفقرة في إليها المشار األسباب من أي إلى
 مكافحة هيئة) الهيئة رئيس 27منه،( 11/1)في المادة  2115 لسنة( 1) رقم الفساد مكافحة قانون منح

 الفساد مكافحة بقانون المشمولة الجرائم إحدى بارتكابهم المشتبه الوزراء ملفات إحالة صالحيات( الفساد
لى الوزراء رئيس هو به المشتبه كان إذ السلطة رئيس وهي المختصة، الجهات إلى  كان إذا األخير هذا وا 

 هذه بإحالة( الوزراء رئيس أو السلطة رئيس) األشخاص هؤالء يقوم ثم ومن الوزراء، أحد به المشتبه
 .الجرائم هذه بشأن التحقيق استكمال بهدف العامة النيابة إلى الملفات

 باتهام الخاص الدعوى بملف االتصال خاللها من العامة النيابة على يجب التي المواد اآللية هذه تحدد
 طريق وعن الوزراء، رئيس ضد السلطة رئيس من بقرار اإلحالة طريق عن وذلك الوزراء، أو الوزراء رئيس

 برئيس الخاص الدعوى بملف العامة النيابة اتصال يكون ثم ومن الوزراء، أحد ضد األخير هذا من اإلحالة
                                                           

25
 .11وسيم حسام الدين األحمد، مرجع سابق، ص  

26
 .11محمد عمر مراد، مرجع سابق، ص : انظر 

27
من هذا القانون ( 2)من المادة ( 1، 3، 3، 0)إذا تبين للهيئة بالنسبة للفئات المنصوص عليها في الفقرات : "على أنه نصت هذه المادة 

باستثناء رئيس السلطة الوطنية وجود شبهات قوية على ارتكاب أحد الجرائم المشمولة في هذا القانون يحيل رئيس الهيئة األمر إلى رئيس 

لرئيس الوزراء ومستشاريه وعلى رئيس مجلس الوزراء بالنسبة للوزراء ومن في حكمهم، وإلى مجلس القضاء السلطة الوطنية بالنسبة 

 األعلى بالنسبة ألعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة وفقاً للقانون األساسي والتشريعات ذات

 .”العالقة
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 بطالن عليه يترتب باطل اتصال؛ األساسي القانون رسمه الذي الطريق غير خالل من الوزراء أو الوزراء
 السياق، هذا وفي .باطل فهو باطل على بني ما قاعدة إلى باالستناد عليه، بنيت التي اإلجراءات كافة

 الفساد، جرائم بإحدى عليه محكوم وزير من اإليه قدم طعن في اهلل رام في المنعقدة النقض محكمة قضت
 الطاعن إحالة كانت ولمَّا: "بأنه الوزراء، رئيس قبل من اإلحالة طريق عن بملفه العامة النيابة اتصلت
 صريح وفق المشرع حدده ما تخوم عن تخرج لم اإلتباع واجبة القانونية اإلجراءات واتخاذ للتحقيق

 قنوات عبر به القانون خصها بما اتصلت قد هذه والحالة تغدو العامة النيابة فإن إليها، المشار النصوص
 28".الباطل يأتيها ال سليمة شرعية

 النيابة اتصال آلية على المدني بالحق مدعي أو مباشر مدعي وجود تأثير عدم إلى هنا اإلشارة لنا وينبغي
 العامة النيابة تبقى األحوال جميع ففي الوزراء، أحد أو الوزراء برئيس تتعلق التي الجزائية بالدعوى العامة
 .الحالة بحسب الوزراء رئيس من أو السلطة رئيس من الصادر اإلحالة بقرار مقيدة

 في األردني الدستور السابقة؛ السطور في المبينة الحصانة والوزراء الوزراء رئيس تمنح التي الدساتير ومن
 إال االتهام قرار يصدر وال الوزراء اتهام حق النواب لمجلس: "أنه على نصت والتي منه( 56) المادة
 تقديم يتولى من أعضائه من يعين أن المجلس وعلى النواب مجلس منهم يتألف الذين األعضاء بأكثرية
: أنه على نصت والتي منه( 271) المادة في اللبناني والدستور". العدلي المجلس أمام وتأييده االتهام

 المترتبة بالواجبات بإخاللهم أو العظمى الخيانة بارتكابهم والوزراء الوزراء رئيس يتهم أن النواب لمجلس"
 بقانون ويحدد المجلس، أعضاء مجموع من الثلثين بغالبية إال االتهام قرار يصدر أن يجوز وال عليهم،
 29."الحقوقية والوزراء الوزراء مجلس رئيس مسؤولية شروط خاص

 الوزراء لرئيس اإلجرائية الحصانة من نوع المقارنة الدستورية النصوص تضفي سبق، ما على بنا ء
 العامة النيابة تمكنت لما الحالة، بحسب الوزراء رئيس أو الرئيس من للتحقيق اإلحالة قرارات فلوال والوزراء،

حضار، ضبط من التحقيق إجراءات من أي واتخاذ جرائم، من إليهم نسب فيما معهم التحقيق من  وا 
 الوزراء أو الوزراء رئيس إلحالة اآللية هذه تبقى أشرنا وكما وغيرها، واستجواب، احتياطي، وحبس وتفتيش،

ن حتى أثرها ترتب  يجب القضائية الجهات ألن المدني، بالحق مدعي أو مباشر مدعي الدعوى في وجد وا 
 النيابة اتصال حالة في ،"للتحقيق اإلحالة قرار" اإلذن وجود عدم الدستوري النص بموجب تراعي أن عليها
 المدعي أو المباشر المدعي خالل من أو نفسها تلقاء من الوزراء أو الوزراء رئيس ضد بالتحقيق العامة
 30.المدني بالحق

                                                           
28

تنفيذ األحكام محمد الخضر، : ؛ للمزيد، انظرالمقتفي، منشورات 33/2/3112، جلسة (2/3112)، رقم (جنائيةالدائرة ال)نقض رام هللا  

- 27، ص 3101رام هللا، كانون أول ": مساواة"، المركز الفلسطيني الستقالل المحاماة والقضاء القضائية وضمانات حسن سير العدالة

29. 
29

 .11- 13وسيم حسام الدين األحمد، مرجع سابق، ص : حصانة الحكومة، انظرللمزيد حول موقف دساتير الدول من  
30

 .11محمد عمر مراد، مرجع سابق، ص  
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 حصانة القضاة وأعضاء النيابة العامة. 2-4

 مبدأ أهمها من لعل القضائية، بالسلطة تتعلق التي المبادئ من العديد العالم دول معظم دساتير تضمنت
 هذا تحقيق إلى تؤدي ضمانات على السياق هذا في الدساتير تلك نصت ما ا  وغالب. القضاء استقالل
 ومبدأ. الناس بين العدل تحقيق من ذلك عن ينتج وما القضائي، العمل أداء في أهميته إلى بالنظر المبدأ،

نما للقضاة، امتياز ليس القضاء استقالل  بحمايته وجوده، فلسفة تحقيق من القضاء لتمكين أداة هو وا 
شاعة والحريات للحقوق  . الناس بين العدل وا 

 القضاة قابلية عدم القضاء؛ استقالل مبدأ لتحقيق الدساتير عليها نصت التي الضمانات أهم بين ومن
 هي ليست وهذه. العزل من القضاة حصانة عليه يطلق ما أو القانون، في المبينة األحوال في إال للعزل

 عملهم تأدية من يتمكنوا أن أجل من وكرامتهم القضاة هيبة بحفظ ا  أيض المشرع عني فقد الوحيدة، الضمانة
 المدنية، حصانتهم: وهي الحصانات، من أخرى أشكاال   لذلك، فمنحهم والسكينة، الطمأنينة يسوده و  ج في

 وقرارات أوامر من عنهم يصدر فيما المهنية أخطائهم عن المدنية المسؤولية تحمل من إعفائهم تعني والتي
 التي الجنائية اإلجراءات ضد وحصانتهم تداركها؛ يمكن ال التي الجسيمة المهنية األخطاء باستثناء وأحكام،

 مالحقة جواز عدم الحصانة هذه وتعني االتهام، أو الشبهة موقع في يكونون عندما ضدهم تتخذ قد
 حالة استثناء مع األعلى، القضاء مجلس من الالزم اإلذن أخذ بعد إال العامة، النيابة عضو أو القاضي
 أو الجنائية اإلجراءات ضد العامة النيابة وأعضاء القضاة حصانة هو هنا يعنينا وما. بالجريمة التلبس

 .أخرى جريمة أي أو الفساد جرائم إلحدى ارتكابهم عند تثار التي الحصانة فهي اإلجرائية، الحصانة

 قانون من( 56) المادة في العامة النيابة وأعضاء للقضاة اإلجرائية الحصانة الفلسطيني المشرع نظم
 التلبس حاالت غير في. 1: "أنه على المادة هذه نصت حيث 2112،31 لسنة( 1) رقم القضائية السلطة
. األعلى القضاء مجلس من إذن على الحصول بعد إال توقيفه أو القاضي على القبض يجوز ال بالجريمة

 مجلس إلى األمر يرفع أن توقيفه أو القاضي على القبض عند العام النائب على التلبس حاالت وفي. 2
 بعد يقرر أن األعلى القضاء ولمجلس عليه، للقبض التالية ساعة وعشرين األربع خالل األعلى القضاء
ما كفالة بغير أو بكفالة عنه اإلفراج إما القاضي أقوال سماع  تمديد وله يقررها التي للمدة توقيفه استمرار وا 
 إال القاضي على الجنائية الدعوى ترفع ال: "أنه على القانون نفس من( 51) المادة ونصت...". المدة هذه
 قواعد عن النظر بغض الدعوى تنظر التي المحكمة المجلس ويحدد األعلى، القضاء مجلس من بإذن

ن كانت تنظم إجراءات مساءلة القضاة، إال أنها  ".القانون في المقررة المكاني االختصاص هذه النصوص وا 
من قانون السلطة القضائية والتي نصت على ( 72)تنطبق أيضا  على أعضاء النيابة العامة بداللة المادة 
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 .02/2/3113، بتاريخ (40)عدد الوقائع الفلسطينية رقم ، من (9)المنشور على الصفحة  
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 وتقام العامة النيابة أعضاء على( تأديبيا   القضاة مساءلة) الرابع الباب من الرابع الفصل أحكام تسري: "أنه
 ".العدل وزير من طلب على بناء   أو نفسه تلقاء من العام النائب قبل من عليهم التأديبية الدعوى

 الملفب األعلى القضاء مجلس اتصال آلية على الفساد مكافحة قانون من( 11/1) المادة نصت كما
 للهيئة تبين إذا: "فيها جاء حيث فساد، جرائم بارتكابهم المشتبه العامة النيابة أعضاء أو بالقضاة الخاص
 .1: وهم) القانون هذا من( 5) المادة من( 4 ،3 ،2 ،1) الفقرات في عليها المنصوص للفئات بالنسبة
 الوزراء مجلس وأعضاء رئيس. 2. للرئاسة التابعة المؤسسات ورؤساء ومستشاروه الوطنية السلطة رئيس
 العامة والنيابة القضائية السلطة أعضاء. 4. التشريعي المجلس وأعضاء رئيس. 3. حكمهم في ومن

 هذا في المشمولة الجرائم أحد ارتكاب على قوية شبهات وجود الوطنية السلطة رئيس باستثناء (وموظفوها
لى... إلى األمر الهيئة رئيس يحيل القانون  القضائية السلطة ألعضاء بالنسبة األعلى القضاء مجلس وا 
 ".العالقة ذات والتشريعات األساسي للقانون وفقا   الالزمة القانونية اإلجراءات التخاذ العامة والنيابة

 ،عمَّا يرتكبونه من جرائم العامة النيابة وأعضاء للقضاة اإلجرائية حصانةال السابقة النصوص تقرر وعليه،
ذا يتم ال محاكمتهم أو معهم فالتحقيق  الالزم اإلذن األعلى، القضاء مجلس يمنح لم ما باطل، يقع تم وا 

 على المجلس، من إذن إلى بحاجة ليست فهي بالجريمة، التلبس حالة باستثناء المحاكمة أو بالتحقيق للبدء
 متلبس ضبط الذي النيابة عضو أو القاضي بحق اتخاذها تم التي باإلجراءات األخير إخطار يتم أن

 . بجريمة

 جميعها، وليس والوطني، العالمي الصعيد على المعروفة القانونية الحصانات أشكال أبرز سبق فيما تناولنا
 العامة والمؤسسات الهيئات ورؤساء الدولة موظفي ولبعض 32،ا  أيض حصانة للمحامي أن المعروف فمن
 التشريعات وآثارها؛ بها الخاصة واألحكام ونطاقها منها، المستفيدين األشخاص تحدد ،ا  أيض حصانة فيها

 تتخذ فال الفساد، مكافحة هيئة رئيس بها يتمتع التي القضائية الحصانة أمثلتها ومن الهيئات، لهذه الناظمة
 فساد لجرائم ارتكابه أمر الفلسطينية السلطة رئيس إحالة بعد إال الهيئة، رئيس ضد قضائية إجراءات أي
حالة العمل عن ووقفه عنه الحصانة رفع يقرر أن له الذي التشريعي المجلس إلى  للمحكمة األمر وا 

ونائبه ومدير الديوان  كما يتمتع رئيس ديوان الرقابة المالية واإلدارية 33.الموضوع في للنظر المختصة
( 11)وموظفيه بالحصانة عن كل ما يقومون به من أعمال تتعلق بتنفيذ مهامهم وفق ما نصت عليه المادة 

                                                           
32

عدد الوقائع الفلسطينية رقم ، من (2)ى الصفحة رقم ، المنشور عل0999لسنة ( 3)من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم ( 31)نصت المادة  

 :وفقا ألحكام القانون يتمتع المحامي بالحقوق واالمتيازات التالية. 0: "، على أنه01/01/0999، بتاريخ (50)

تابة أو شفاهة مما اختيار األسلوب الذي يراه مناسباً في دفاعه عن موكله وال يكون مسؤوالً عما يورده في استشاراته أو مرافعاته ك. أ

أن . هـ...  يحظر تفتيش المحامي أثناء المحاكمة وال يفتش مكتبه إال بحضور النقيب أو من يمثله. د...  يستلزمه حق الدفاع أو االستشارة

من ينوب  يبلغ النقيب أو( التلبس)في حالة الجرم المشهود . و.  يخطر مجلس النقابة قبل الشروع في التحقيق مع محام بأي شكوى ضده

 ".للنقيب أو من ينتدبه أن يحضر مراحل التحقيق جميعها. ز.  عنه خالل مدة أقصاها أربع وعشرون ساعة بما تم من إجراءات
33

إذا تبين وجود شبهات قوية على ارتكاب رئيس الهيئة أحد الجرائم المشمولة : "من قانون مكافحة الفساد على أنه( 01/3)نصت المادة  

انون يحيل رئيس السلطة الوطنية األمر إلى المجلس التشريعي لمباشرة إجراءات التقصي والتحقيق، وإذا قرر المجلس بأحكام هذا الق

باألغلبية المطلقة أن هذه الشبهات تستدعي اإلحالة إلى المحكمة، يقرر رفع الحصانة عن رئيس الهيئة ووقفه عن عمله ويحيل األمر 

 ".للمحكمة المختصة للنظر في الموضوع



17 

 

هذا القانون ال يحدد إجراءات رفع ولكن  2114،34لسنة ( 15)من قانون ديوان الرقابة المالية واإلدارية رقم 
 . سابقة الذكر( 11)الحصانة عن األشخاص المحددين في المادة 

 

 الحصانة البرلمانية. 5
 Bill Of) اإلنجليزية الحقوق وثيقة في مرة ألول إقرارها جرى حيث إنجلترا، في البرلمانية الحصانة ظهرت

Rights )عدم إلى الوقت ذلك في تشير وكانت هناك، الملكي النظام على الثورة عقب 1688،35 سنة 
 من حمايتهم بهدف وذلك البرلمان، انعقاد أثناء يبدونها التي واألفكار اآلراء عن البرلمان أعضاء مسؤولية
 في وأفكارهم آرائهم عن تعبيرهم بسبب والمحاكمة التحقيق إلى يعرضهم أن فتئ ما الذي الملك، سلطان

 الذي األمر وكرامته، الملك بهيبة ا  مساس من األحيان ر  يعتبرها في كثي الملكي النظام كان والتي البرلمان،
 به طالبوا ما لهم فكان البرلمانية، المسؤولية عدم قاعدة لتقرير اإلصرار من بمزيد النواب اإلنجليز قابله

 تعالج ا  نصوص تتضمن العالم دول معظم دساتير باتت واليوم، 36.الحقوق وثيقة في الحصانة هذه بتقرير
 بل. البرلماني بعملهم قيامهم بمناسبة يبدونها التي واآلراء األفكار عن البرلمان أعضاء حصانة موضوع

 ما غير في يرتكبونها التي الجرائم عن البرلمان ألعضاء حصانة على الدساتير تلك نصت ذلك، من أكثر
: األولى الحصانة، من بنوعين يتمتعون أصبحوا البرلمان أعضاء أن أي البرلماني؛ العمل منهم يقتضيه
. الموضوعية بالحصانة وتعرف البرلماني، بعملهم قيامهم بمناسبة يبدونها التي وآرائهم أفكارهم تغطي

 بالعمل قيامهم مناسبة غير في ولكن عضويتهم، أثناء يرتكبونها التي المجرمة األفعال تغطي: واألخرى
 تحقيق إلى الحصانة هذه على نصها من الدساتير وتستهدف 37.اإلجرائية بالحصانة وتعرف البرلماني،

 38.اختصارها بضمان حسن األداء البرلماني، وضمان استقاللية البرلمان يمكن األهداف من جملة

 استجالء ألن اإلجرائية، الحصانة على تركيزنا مع البرلمانية، الحصانة نوعي نبحث سوف البند، هذا في
 فاألخيرة اإلجرائية، البرلمانية الحصانة بخصوص إال تثار ال الفساد، مكافحة على البرلمانية الحصانة أثر
 يرتكبها التي الجرمية باألفعال ا  دائم لتعلقها الفساد، مكافحة في الدولة جهود على ا  أثر  تنتج أن الممكن من

 .فساد أحدها؛ جريمةوالذي قد يشكل  البرلماني، بعمله قيامه مناسبة غير في عضو البرلمان

                                                           
34

 .32/3/3112بتاريخ ، (35)عدد الوقائع الفلسطينية رقم ، من (72)المنشور على الصفحة  
35

حرية الكالم أو المناقشات أو اإلجراءات ال يجب أن يطعن بها أو أن تكون محاًل لالتهام : "منها على أنه( 9/0)نصت هذه الوثيقة في المادة  

 ".البرلمانأو المساءلة في أي محكمة أو مكان خارج 
36

 .09، ص 0991 القاهرة،: العربية النهضة دار ،مصر في وتطبيقاتها البرلمانية الحصانةرمضان محمد بطيخ،  
37

نظام استثنائي يعامل بموجبه الشخص المتمتع بها معاملًة خاصة تخص تطبيق القوانين : يمكن تعرف الحصانة البرلمانية بشكل عام أنها 

دراسة مقارنة في الدساتير العربية واألجنبية، سلسلة العلوم اإلنسانية : أحمد قدورة، الحصانة البرلمانية زهير)النافذة في دولة ما 

 .022، ص 3112، (3)، العدد (33)، المجلد مجلة البحوث والدراساتواالجتماعية، 
38

، (الجامعة األردنية: كلية الدراسات العليا)، (غير منشورة)رسالة ماجستير دراسة مقارنة، : إبراهيم فؤاد الشوابكة، الحصانة البرلمانية 

ان، نيسان   .00، ص 0997عمَّ
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 الحصانة البرلمانية الموضوعية. 5-1

 خالل من وذلك الموضوعية، الحصانة وهي البرلمانية، الحصانة من األول للنوع البند هذا في نعرض
 وتحديد المقارنة، الدول بعض وفي فلسطين في لها الناظم القانوني اإلطار وتحديد مبرراتها، وبيان تعريفها
 التأديبية المسؤولية على أثرها بيان إلى باإلضافة القانوني، وتكييفها وخصائصها تغطيه، الذي النطاق
 .، وذلك على النحو اآلتيالبرلمان لعضو

 تعريف الحصانة الموضوعية ومبرراتها. 3-0-0
سوف نعمل على بيان تعريف الحصانة الموضوعية ألعضاء البرلمان، وبيان مبررات هذه الحصانة، من 

 .تقسيم هذا البند إلى بندين فرعيين، نخصص األول للتعريف، واآلخر للمبرراتخالل 

 تعريف الحصانة الموضوعية. 3-0-0-0
 39"البرلمانية المسؤولية ضد الحصانة" بـ ا  أيض تعرف والتي البرلمان ألعضاء الموضوعية الحصانة تشير

إلى عدم مسؤولية أعضاء البرلمان عن أقوالهم وآرائهم التي يبدونها بمناسبة قيامهم بعملهم البرلماني، والتي 
قد تشكل في األحوال العادية لدى غير عضو البرلمان؛ جرائم ذم أو قدح أو تحقير أو غيرها من الجرائم 

يات المجرمة في حق الشخص العادي بحيث ترتب هذه السلوكالقولية المرتبطة بحرية الرأي والتعبير، 
 .النص على جرائم الرأيتشريعاتها الجنائية التي تضمنت  وبخاصة في البدان. المسؤولية الجنائية والمدنية

لبرلمان بصفاتهم ال امتياز دستوري مقرر ألعضاء ا: "وقد عرف جانب من الفقه الحصانة الموضوعية بأنها
أكانوا منتخبين أم معينين يتيح لهم أثناء أو بمناسبة قيامهم بواجباتهم البرلمانية حرية  ء  بأشخاصهم سوا

وفي نفس المعنى،  40."الرأي والتعبير عن إرادة األمة، دون أي مسؤولية جنائية أو مدنية تترتب على ذلك
واألفكار التي يدلي بها  عن األقوال ا  ومدني ا  وضوعية تمنع مساءلة النائب جنائييرى البعض أن الحصانة الم

أثناء جلسة البرلمان، أو أثناء انعقاد إحدى لجانه، أو في خارجه، ما دامت تدخل ضمن العمل البرلماني 
طابع التجريم والعقاب الذي يلحق بهذا النوع من الحصانة، إذ إنها تدور  ا  من هنا، يبدو جلي 41.للعضو
الجزاء انتفاء ان بمناسبة قيامه بعمله البرلماني، و السلوك الصادر من عضو البرلم" عدم تجريم"حول 

 42.الذي قد يترتب على هذا السلوك في األحوال العاديةالجنائي 

                                                           
39

 .2المرجع السابق، ص  
40

 .03المرجع السابق، ص  
41

ص  ،3111الكويت، : ، مجلس النشر العلميدراسة مقارنة: الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائيةعادل الطبطبائي،  

 .33ص ، محمد عمر مراد، مرجع سابق: ، مشار إليه لدى322
42

، ص 0992القاهرة، : ، دار النهضة العربيةالحصانة البرلمانية الموضوعية واإلجرائية من وجهة نظر جنائيةحسام الدين محمد أحمد،  

 .029زهير أحمد قدورة، مرجع سابق، ص : ، مشار إليه لدى7
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 مبررات الحصانة الموضوعية. 3-0-0-5
الملك في من سلطان  أعضاء البرلمانحماية  ألول مرة فيالهدف من تقرير الحصانة الموضوعية  تمثل

؛ سبقباإلضافة إلى ما  هذه الحصانةوسطوته، واليوم تستهدف الدساتير الحديثة من نصها على  إنجلترا
منح أعضاء البرلمان الثقة التي تمكنهم من التعبير عن آرائهم وأفكارهم بحرية، ونقل مظالم األفراد، ومراقبة 

نتيجة إلى إثراء العمل الحكومة، وانتقادها دون خوف أو وجل من المحاسبة أو العقاب، مما يؤدي بال
عالء الفكر الديمقراطي، وأن يكون  عن إرادة الناخبين الذين  ا  حقيقي ا  تعبير  ا  معبر  عضو البرلمانالبرلماني وا 

فلو أتيحت مساءلة عضو . منحوه بدورهم الثقة للقيام بالنيابة عنهم بسلطتي التشريع والرقابة في الدولة
 ا  ر ن معبأن يكو  من ر وآراء تتعلق بعمله البرلماني، لما استطاع حينهاالبرلمان عّما يبديه من أقوال وأفكا

يصالعن إرادة ناخبيه  ا  حقيقي عرضة للشكاوى والمالحقات  ا  تهم إلى أروقة الحكم، وألصبح أيضصو  وا 
م النيابي في النظاعمل على  ا  األمر الذي قد يؤثر سلب ،الكيدية من قبل األفراد والحكومة على حد سواء

تشريعية لن يكون لإلخالل بمبدأ الفصل المتوازن بين السلطات، ألن السلطة ال وعه، ويشكل مدخال  مجم
بالمرصاد ألي  سوف تقف لهااألخيرة فأن تقف على قدم المساواة مع السلطات األخرى،  ذ  باستطاعتها وقتئ

ال تملك  المالحقة القضائية لشخص المنتقد، وبخاصة في الدول التي تقتضيتعتبره جريمة ل يوجه لها انتقاد
 43.مبادئ الدستورية الديمقراطية كما هو الحال في معظم دولنا العربيةتجربة في احترام وتطبيق 

 الفلسطيني القانوني اإلطار القانوني الناظم للحصانة الموضوعية ونطاقها في النظام. 3-0-5
 ال: "أنه على نصت والتي منه( 53/1) المادة في الحصانة من النوع هذا المعدل األساسي القانون نظم

 يوردونها التي الوقائع أو يبدونها التي اآلراء بسبب ا  مدني أو ا  جزائي التشريعي المجلس أعضاء مساءلة تجوز
 المجلس خارج به يقومون عمل ألي أو التشريعي المجلس جلسات في معين نحو على لتصويتهم أو

 نص جاء النص، لهذا مطابقة قانونية نصوص وفي". النيابية مهام أداء من تمكينهم أجل من التشريعي
 المادة ونص 2114،44لسنة ( 11)رقم  التشريعي المجلس أعضاء وحقوق واجبات قانون من( 21) المادة

 2111.45لسنة  الفلسطيني التشريعي للمجلس الداخلي النظام من( 15)

 النطاق في توسعها الفلسطيني، القانوني النظام في الموضوعية للحصانة الناظمة النصوص على ويالحظ
 بنوع أو البرلمان أعضاء يبديها التي الوقائع أو اآلراء من معين نوع على تقتصر ال فهي تغطيه، الذي
 لعمله أدائه بمناسبة العضو يبديها التي والوقائع اآلراء لكافة شاملةٌ  إنها بل غيره، دون التصويت من معين

 ذلك، إلى باإلضافة. علني أم سري أكان تصويت ء  سوا به، يقوم تصويت ألي ا  أيض ةٌ وشامل البرلماني،
 كاآلراء لجانه، من أي في أو البرلمان قبة خارج العضو يبديها التي واآلراء األفكار الحصانة هذه تشمل

                                                           
43

 .029؛ زهير أحمد قدورة، مرجع سابق، ص 03- 00أحمد رمضان بطيخ، مرجع سابق، ص : الموضوعيةانظر في مبررات الحصانة  
44

 .02/0/3112بتاريخ ، (32)عدد الوقائع الفلسطينية رقم ، من (21)المنشور على الصفحة  
45

 .02/2/3111بتاريخ ، (46)عدد الوقائع الفلسطينية رقم ، من (29)المنشور على الصفحة  
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 واآلراء األفكار تلك دامت ما الوظيفية، بصفته فيها يشارك التي المؤتمرات أو اللقاءات في يبديها التي
 الفلسطيني في نطاق الحصانة الموضوعية، القانوني توسع النظام ويالحظ كما. البرلماني بعمله متعلقة
 تحريك تستطيع العامة النيابة فال ،ا  جنائي مسؤوليته عدم جانب إلى ا  مدني العضو مسؤولية عدم بتقريره
 بسبب ضرر من لحقه عمَّا مدني بتعويض المطالبة يستطيع المضرور وال في مواجهته، الجزائية الدعوى

وتجدر اإلشارة إلى أن الحصانة  46.البرلماني لعمله أدائه ةأقوال بمناسب من البرلمان عضو أبداه ما
 .دائمة، فهي حصانة أعضاء البرلمانالموضوعية تمتد إلى ما بعد انتهاء والية 

 بعض جاءت الذي تشمله الحصانة الموضوعية، النطاق في الفلسطينيالقانوني  النظام توسع خالف وعلى
 التي واألفكار األقوال عن طريق تحديدها البرلمانية، الحصانة من النوع لهذا مقيدة القانونية األنظمة
 من( 31) المادة: ذلك من ،ا  د نوع المسؤولية التي تنفيها أيضالمكاني، وبتحدي نطاقها وبتحديد تشملها،
 البحث وال البرلمان أعضاء من عضو أي متابعة يمكن ال: "أنه على نصت والتي المغربية، المملكة دستور
 مزاولته خالل بتصويت قيامه أو لرأي إبدائه بمناسبة محاكمته وال اعتقاله وال عليه القبض إلقاء وال عنه

 يخل ما يتضمن أو اإلسالمي الدين أو الملكي النظام في يجادل عنه المعبر الرأي كان إذا عدا ما لمهامه
 من األقوال واآلراء التي تشملها الحصانة الموضوعية، مجادلة تستثني المادة فهذه". للملك الواجب باالحترام
 من للملك الواجب باالحترام الماسة اآلراء أو اإلسالمي الدين أو الملكي النظام في البرلمان عضو

 ومن. الثالثة باالستثناءات تتعلق آراء من أبداه عما البرلمان عضو مالحقة إمكانية يعني مما الحصانة،
 حيث السوري، القانوني النظام الموضوعية، الحصانة نطاق من ضيقت التي األخرىالقانونية  األنظمة
 أو جزائيا   الشعب مجلس أعضاء يسأل ال: "أنه على دستور الجمهورية السورية من( 66) المادة نصت
 فهذه". اللجان أعمال وفي السرية أو العلنية الجلسات في التصويت أو يوردونها التي الوقائع بسبب ا  مدني
 وعلى المجلس، في تصويته وعلى يبديها، التي واآلراء الوقائع على البرلمان عضو حصانة تقصر المادة
 ال وبالتالي،. البرلمان انعقاد أثناء صدرت قد واألفعال األقوال هذه دامت ما البرلمان، لجان في العمل
 التي األنظمة ومن. البرلماني بعمله تعلق ولو البرلمان خارج به يقوم ما إلى العضو حصانة تمتد أن يمكن
 اإلمارات لدولة االتحادي من الدستور( 81)اإلماراتي في المادة القانوني النظام  النهج، نفس على سارت
من دستور المملكة األردنية الهاشمية، والتي ( 87)األردني في المادة القانوني والنظام  47.المتحدة العربية

قصرت حصانة األعضاء على ما يبدونه من أقوال وآراء وعلى قيامهم بالتصويت أثناء انعقاد جلسات 
  48.المجلس فقط
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 .31مراد، مرجع سابق، ص  محمد عمر 
47

؛ "ال يؤاخذ أعضاء المجلس عما يبدونه من األفكار واآلراء في أثناء قيامهم بعملهم داخل المجلس أو لجانه: "نصت هذه المادة على أنه 

 .وما بعدها 93ص  وسيم حسام الدين األحمد، مرجع سابق،: وللمزيد حول موقف الدساتير العربية واألجنبية من الحصانة البرلمانية، انظر
48

لكل عضو من أعضاء مجلسي األعيان والنواب ملء الحرية في التكلم وإبداء الرأي في حدود النظام الداخلي : "نصت هذه المادة على أنه 

 ".للمجلس الذي هو منتسب إليه وال يجوز مؤاخذة العضو بسبب أي تصويت أو رأي يبديه أو خطاب يلقيه أثناء جلسات المجلس
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 الموضوعية، الحصانة نطاق في بتوسعه الفلسطيني يالقانونالنظام  موقف أن ،تقدم ما على بالبناء نرى
 تمثل باعتبارها؛ أي الحصانة، الحصانة البرلمانية، نظام إقرار من الرئيسية الغاية مع ينسجم الذي هو

 لمبدأ حقيقية ضمانة يوفر مما عليها، األخرى السلطات اعتداءات رد في التشريعية السلطة أدوات إحدى
 ا  واسع الباب فتح إلى تؤدي قد ،مثال   محددة وآراء بأفكار المقيدة فالحصانة السلطات، بين الفصل المتوازن

 من بالحصانة شمولها عن حينها والتساؤل البرلمان، عضو ألقوال المختلفة والتفسيرات التأويالت أمام
 فما وفضفاضة، واسعة المثال، سبيل على المغربي الدستوري أوردها التي االستثناءات أن وبخاصة،. عدمه
اإلسالمي؟  الدين في مجادلة تتضمن التي تلك اآلراء وأي وهيبته؟ الملك باحترام يمس الذي القول أو الفكرة
 عضو مساءلة تجيز اإلسالمي الدين في مجادلة مثال   الشخصية لألحوال قانون مناقشة يعتبر فهل

 للسلطة الفرصة يعطي أن الموضوعية، للحصانة التقييد مثل هذا شأن من البرلمان؟ في الحقيقة، إن
 المتعلقة االستثناءات ضمن وتصنيفها البرلمان أعضاء أقوال لتفسير البرلمان أعضاء من ومواليها التنفيذية

 داخل العضو أقوال على الحصانة قصر فإن إلى ذلك، باإلضافة. عنها العضو مالحقة ثم ومن بالحصانة،
 مشاكل على في التعرف إلى إعاقته ذلكسيؤدي لرسالته، حيث  أدائه من يحد أن شأنه من قبة البرلمان،

وينبغي لنا اإلشارة هنا أنه . البرلمان قبة تحت المناقشة والمداولة إلى نقلها أجل من فيها ومناقشتهم األفراد
مهما بلغ اتساع مدى نطاق الحصانة الموضوعية، فإنها ال تمتد إلى األفعال المجرمة كأعمال العنف، 

 49.ناء انعقاد البرلمانوالتي قد يأتيها األعضاء أث

 خصائص الحصانة الموضوعية وتكييفها القانوني. 3-0-3
طالقها شولها إلى باإلضافة الموضوعية الحصانة تتميز  دائمة حصانة بأنها ،ا  سابق بينَّاه الذي النحو على وا 

 دامت ما ،ا  أيض العضوية انتهاء بعد وما كاملة، العضوية فترة تغطي فهي العضوية، صفة بزوال تزول ال
. البرلمانية فترة عضويته أثناء البرلماني أدائه لعمله بمناسبة بآراء وأفكار عضو البرلمان التي أبداها تتعلق
 تلقاء من بها تحكم أن المحكمة على ويجب 50عنها، النزول يجوز ال العام، بالنظام تتعلق حصانة أنها كما
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، 0972أبو ظبي، : مركز الوثائق والدراساتأسس التنظيم السياسي والدستوري لدولة اإلمارات العربية المتحدة، د محمد إبراهيم، السي 

 .2إبراهيم كامل الشوابكة، مرجع سابق، ص : ، مشار إليه لدى393ص 
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ي، حالة رغبة العضو في النزول عن حصانته نظم النظام الداخلي للمجلس التشريعي، وقانون واجبات وحقوق أعضاء المجلس التشريع 

من قانون واجبات وحقوق األعضاء، مع ربط كلتا المادتين صحة هذا التنازل ( 25)من النظام، والمادة ( 92/2)البرلمانية، وذلك في المادة 

( 92/2)فصياًل مما ورد في المادة والتي جاءت أكثر ت-( 32)بموافقة مسبقة من المجلس، وباألغلبية المطلقة لألعضاء، حيث نصت المادة 

يقدم العضو ذو الشأن . 3. ال يجوز للعضو التنازل عن الحصانة من غير إذن مسبق من المجلس. 0 : "، على أنه-ببيانها إلجراءات التنازل

يحيل الرئيس . 3. تهطلب التنازل عن الحصانة إلى الرئيس مرفقا بمذكرة توضح األسباب التي يرغب بمقتضاها التنازل مؤقتا عن حصان

تبحث اللجنة الطلب وتقدم تقريرها إلى المجلس، ويأخذ المجلس قراره برفع الحصانة . 1. الطلب إلى اللجنة القانونية ويعلم المجلس بذلك

 ينتهي. 2. مؤقتا بشأن موضوع الطلب فقط باألغلبية المطلقة بعد االستماع إلى رأي عضوين مع وعضوين آخرين ضد موضوع الطلب

تعليق الحصانة بانتهاء اإلجراءات المرتبطة بموضوعه، على أن يقوم العضو ذو الشأن بإشعار الرئيس كتابة بما تم من إجراءات بحقه 

 ".وذلك عند انتهائها



22 

 

 محكمة أمام مرة ألول ولو من مراحل التقاضي مرحلة أي في إثارتها ويجوز الخصوم، يطلبها لم ولو نفسها
 51.النقض

 يشتمل التي القواعد إحدى إلى ردها يعني والذي الموضوعية، للحصانة القانوني بالتكييف يتعلق وفيما
 موانع أحد اعتبرها من فمنهم الحصانة، هذا طبيعة تحديد في الفقهاء اختلف فقد القانون الجنائي، عليها

 األهلية انتفاء من أساس   على البعض أسسها فيما والتبرير، اإلباحة أسباب من سبب وآخرون العقاب،
 غير إلى باإلضافة البرلماني، عمله بمناسبة يبديها التي وآرائه أفكاره يخص فيما البرلمان لعضو الجنائية

في  بحثها موقع وتحديد طبيعتها ليس الموضوعية الحصانة تكييف بشأن وضعت التي النظريات من ذلك
 52.هذه الدراسة

 أثر الحصانة الموضوعية على المساءلة التأديبية ألعضاء البرلمان. 3-0-4
 أي عن الجنائية أو المدنية إعفائه من المسؤولية إلى الموضوعية بالحصانة البرلمان عضو تمتع يؤدي
هذا اإلعفاء  أن إال. خارجه أو البرلمان قبة داخل ء  سوا البرلماني بعمله قيامه بمناسبة يبديه رأي أو قول
 النظام كان إذا ،ا  تأديبي مساءلة العضو من يمنع ال والمدنية، الجنائية المسؤولية لقواعد الخضوع من

ذا المساءلة، هذه بمثل تسمح للبرلمان، الداخلية الالئحة وبخاصة القانوني،  من لها وجه ثمة كان وا 
 .األساس

البرلمان عن أقوالة  لعضو التأديبية المسؤولية أقرت التيو  للبرلمانات الداخلية اللوائح على األمثلة ومن
 في والتي نصت ،ا  سابق المصري الشعب لمجلس الداخلية الالئحة ،آرائه التي يبديها وطريقة إبدائه لهاو 

 كرامة على المحافظة مع نظره ووجه رأيه عن التعبير المتكلم على يجب: "أنه على منها( 284) المادة
 أقواله يكرر أال المتكلم على يجب كما المجلس، وأعضاء رئيس وكرامة بالدولة الدستورية المؤسسات وهيبة

 توقع التي التأديبية العقوبات على بالنص الالئحة نفس من( 288) المادة جاءت ثم...". غيره، أقوال أو
 النظام أما 53.العقوبات هذه توقيع إجراءات إلى باإلضافة( 284) المادة في ورد لما المخالف العضو على

 الالئحة فرضتها التي كتلك المتكلم العضو على التزامات يفرض فلم الفلسطيني، التشريعي للمجلس الداخلي
 المؤسسات وهيبة بكرامة المساس بعدم تتعلق التي االلتزامات أي المصري؛ الشعب لمجلس الداخلي

 قليلة نصوص وفي 54للكالم، تنظيمية التزامات على نص بل المجلس، وأعضاء رئيس وكرامة الدستورية
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رسالة دراسة مقارنة بين األردن والكويت، : مشعل محمد العازبي، الحصانة البرلمانية ؛02أحمد حبول، مرجع سابق، ص : انظر في ذلك 

؛ وما بعدها؛ محمد 13- 32، ص 3100، عمَّان، (جامعة الشرق األوسط: كلية الحقوق–قسم القانون العام )، (غير منشورة)ماجستير 

 .17- 11عمر مراد، مرجع سابق، ص 
52

مشعل محمد العازبي، وما بعدها؛  11رمضان محمد بطيخ، مرجع سابق، ص : انظر في الطبيعة القانونية للحضانة البرلمانية الموضوعية 

 .وما بعدها 32مرجع سابق، ص 
53

 .29المرجع السابق، ص  
54

ال يجوز ألحد أن يتكلم في الجلسة إال بعد أن يطلب الكالم ويأذن له : "من النظام الداخلي للمجلس التشريعي، على أنه( 39)نصت المادة  

ام هذا النظام وعند الخالف على ذلك يؤخذ رأي المجلس ويصدر الرئيس وليس للرئيس أن يرفض اإلذن بالكالم لغير سبب تقتضيه أحك
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( 35)األفكار، كتلك التي وردت في المادة  عن التعبير في الكلمات باستخدام تتعلق التزامات على نص
وما نالحظه على هذه المادة . والتي ألزمت األعضاء بعدم استخدام عبارات غير الئقة 55من النظام،

من الالئحة الداخلية لمجلس الشعب المصري، أنها أتت بعبارات فضفاضة وغير محددة ( 288)والمادة 
ال تحمل المسؤولية التأديبية س وقد نص النظام الداخلي للمجل. على عضو البرلمان االلتزام بها، وا 

 56.االلتزامات لتلك المخالف العضو إيقاعها على التي يمكن التأديبية العقوبات من مجموعة التشريعي على

 التي واآلراء باألفكار تتعلق رأينا كما والتي البرلمان، ألعضاء الموضوعية بالحصانة يتعلق فيما هذا كان
 الحصانة هذه تكون أن يتصور ال وبالتالي،. البرلمان قبة خارج ولو البرلماني عمله بمناسبة العضو يبديها
 العضو قبل من عنها المعبر واآلراء األفكار على اقتصرت طالما الفساد، مكافحة على أثرها لبحث محال  

 يتحصن ال فساد، جرائم األحوال من حال بأي تشكل أن يمكن ال األخيرة هذه ألن البرلماني، عمله بمناسبة
 النحو على ا  إجرائي عنها يتحصن بل واآلراء، األفكار عنحصانته  غرار على ا  موضوعي العضو بسببها
 .اآلتي البند في نبحثه سوف الذي

 

 الحصانة البرلمانية اإلجرائية. 5-2

 الذي" القبض عدم" امتياز إلى إنجلترا في نشأتها بداية في البرلمان ألعضاء اإلجرائية الحصانة تشير كانت
 أعضاء على القبض حظر ويعني ،(Freedom From Arrest) باإلنجليزية البرلمان، عضو به يتمتع

 الدستورية التقاليد جرت وقد. العظمى كالخيانة الخطيرة الجرائم باستثناء للجرائم، ارتكابهم حال في البرلمان
 ا  يوم أربعين لمدة االنعقاد دور أثناء في" القبض حظر" بامتياز البرلماني العضو تمتع على إنجلترا في

 الحصانة هذه تقرير على وعالوة هذا، يومنا وفي. انتهائه على الحقة ا  يوم أربعين ولمدة بدايته على سابقة
 إجراء على تقتصر أن دون الجنائية اإلجراءات كافة تشمل أصبحت فقد العالم، دول معظم دساتير في

 57.فقط القبض

 مبرراتها، وبيان تعريفها، خالل من وذلك البرلمان، ألعضاء اإلجرائية الحصانة نبحث سوف البند، هذا في
طارها توضيح أسباب زوالها  إلى باإلضافة. وآثارها القانوني، وتكيفها وخصائصها، ونطاقها، القانوني، وا 

جراءاتها  . وا 
                                                                                                                                                                             

ال يجوز للعضو أن يتكلم أكثر من مرتين في ذات : " من نفس النظام على أنه( 30)؛ ونصت المادة "قراره باألغلبية النسبية دون مناقشة

 ".المقدمةالموضوع إحداهما في المناقشة العامة أو األخرى في االقتراحات ومشروعات القرارات 
55

 ".ال يجوز للمتكلم أن يستخدم عبارات غير الئقة وال أن يأتي أمرا مخالً بالنظام: "نصت هذه المادة على أنه 
56

للمجلس باألغلبية النسبية أن يوقع على العضو الذي أخل : "من النظام، والتي نصت على أنه( 39)تم النص على هذه العقوبات في المادة  

إخراجه من قاعة االجتماع . 3. منعه من لكالم بقية الجلسة. 0: ل لقرار المجلس بمنعه من الكالم أحد اإلجراءات اآلتيةبالنظام أو لم يمتث

حرمانه من االشتراك في أعمال المجلس مدة ال تزيد عن أسبوعين ويكون صدور قرار .3. وحرمانه من االشتراك في بقية أعمال الجلسة

 ".سماع أقوال العضو أو من ينيبه عنه المجلس في الجلسة ذاتها، وبعد
57

سعد الشتيوي، الحدود الدستورية : ، مشار إليه لدى233، ص 3110الكويت، : ن.دالنظام الدستوري في الكويت، عادل الطبطبائي،  

 .302، ص 3119، (3)، العدد (33)، الكويت، المجلد (جامعة الكويت: كلية الحقوق) مجلة الحقوقللحصانة البرلمانية، 
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 تعريف الحصانة اإلجرائية ومبرراتها. 3-5-0
وبيان مبررات هذه الحصانة، من  سوف نعمل على بيان تعريف الحصانة اإلجرائية ألعضاء البرلمان،

 .خالل تقسيم هذا البند إلى بندين فرعيين، نخصص األول للتعريف، واآلخر للمبررات

 تعريف الحصانة اإلجرائية. 3-5-0-0
 يبديها التي واألفكار باآلراء تتعلق البرلمان، ألعضاء الموضوعية الحصانة أن ا  سابق بحثناه فيما رأينا لقد

 ألعضاء اإلجرائية الحصانة تتعلق ذلك، من العكس وعلى. البرلماني بعملهم قيامهم بمناسبة األعضاء
 والتي البرلمان، في عضويته أثناء يرتكبها التي الجرائم عن البرلمان عضو مالحقة بإجراءات البرلمان
 الجرائم من وغيرها واالختالس والرشوة، والسرقة، القتل، جرائم: مثل النيابي، عمله حدود عن -ا  دائم– تخرج

 إجرائي، طابع الحصانة من النوع لهذا فإن وعليه، 58.فساد جرائم يعتبر قد ما ا  أيض ضمنها ومن العادية،
 في العام الحق دعوى تحريك عند اتباعها يجب التي والقواعد الوسائل تحدد محضة؛ تنظيمية بأمور يتعلق

 59.بلده الجنائي في للقانون ا  وفق لفعل مجرم ارتكابه بمناسبة البرلمان أعضاء من عضو أي مواجهة

 60،"الجنائية اإلجراءات ضد الحصانة"بـ  ا  أيض والمعروفة اإلجرائية، للحصانة عدة تعريفات الفقه وضع
نما البرلمان، عضو قبل من المرتكب للفعل الجرمية الصفة تنزع ال إجرائية قاعدة: البعض بحسب فهي  وا 
: اآلخر البعض بحسب وهي 61.له التابع المجلس إذن على الحصول يتم حتى الجنائية اإلجراءات توقف

 أحد ضد -بالجريمة التلبس حالة غير في– الجنائية اإلجراءات من أي اتخاذ بعدم دستورية ضمانة"
 أي اتخاذ جواز عدم: هي أو 62".العضو ذلك له التابع المجلس إذن بغير انعقاده أثناء البرلمان أعضاء
 بعمل له عالقة ال بسبب تكون والتي– بالجريمة التلبس حالة غير في البرلمان عضو ضد جنائية إجراءات
 من أي اتخاذ جواز عدم على تجمع التعريفات، فهذه 63.له التابع المجلس إذن بعد إال -البرلماني العضو

 إال البرلمان في عضويته أثناء جريمة ألي ارتكابه حال في البرلمان عضو مواجهة في الجنائية اإلجراءات
 التلبس حالة استثناء على التعريفات هذه تجمع كما. له التابع المجلس من مسبق إذن على الحصول بعد

 .اإلجرائية الحصانة نطاق عن الحديث عند قليل بعد سنبحثه ما وهو الحماية، هذه من بالجريمة
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 .29رمضان محمد بطيخ، مرجع سابق، ص  
59

 .029زهير أحمد قدورة، مرجع سابق، ص : ، مشار إليه لدى7حسام الدين محمد أحمد، مرجع سابق، ص  
60

 .2رمضان محمد بطيخ، مرجع سابق، ص  
61

 .307سعد الشتيوي، مرجع سابق، ص  
62

 .02رمضان محمد بطيخ، مرجع سابق، ص  
63

، (غير منشورة) رسالة دكتوراهسعيد السيد علي، حقيقة الفصل بين السلطات في النظام السياسي والدستوري للواليات المتحدة األمريكية،  

 .37محمد عمر مراد، مرجع سابق، ص : مشار إليه لدى. 021، ص 0999القاهرة، (: جامعة عين شمس)
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 مبررات الحصانة اإلجرائية. 3-5-0-5
الموضوعية ألعضاء البرلمان، فإن حسن أداء الوظيفة النيابية، وتحقيق إلى جانب تقرير الحصانة 

تقرير حماية أخرى ألعضاء البرلمان، تجعلهم في  االستقالل الكامل في ممارسة هذا األداء، يتطلبان أيضا  
 هذه لمثل اتخاذها خالل من تلجأ قد فاألخيرة التنفيذية بحقهم، السلطة هامأمن من إجراءات تعسفية قد تتخذ

 المجلس أعمال في مشاركتهم وبين بينهم للحيلولة البرلمان، أعضاء ضد للجرائم واختالقها اإلجراءات
 تأمين من بد ال كان لذلك،. معين نحو على للتصرف لتدفعهم عليهم للضغط كوسيلة اتخاذها أو ولجانه،
 هذه من أي التخاذ الالزم اإلذن منح صالحية نفسه البرلمان منح خالل من اإلجراءات، هذه ضد حمايتهم

ولنفس  السلطة، باستعمال تعسف على تنطوي ال ومن أنها اإلجراءات، وذلك بغية الوقوف على جديتها،
في  المتخذة اإلجراءات جدية توفر بسبب الحصانة، هذه من بالجريمة التلبس حالة استثنيت هذا السبب،

 64.الحالة هذه مثل

 الفلسطينيالقانوني اإلطار القانوني الناظم للحصانة اإلجرائية ونطاقها في النظام . 3-5-5
 نصت حيث منه،( 53/4) المادة في البرلمان ألعضاء اإلجرائية الحصانة المعدل األساسي القانون نظم
 عضو أي ضد جزائيـة إجراءات أية اتخاذ بجناية التلبس حالة غير في يجوز ال. 4: "أنه على المادة هذه
 ضد المتخذة باإلجراءات ا  فور  التشريعي المجلس يبلغ أن على الفلسطيني التشريعي المجلس أعضاء من

 وفي". ا  منعقد المجلس يكن لم إذا المهمة هذه المكتب هيئة وتتولى ،ا  سبمنا يراه ما المجلس ليتخذ العضو
 الزمنية بالمدة تتعلق إضافة مع التشريعي للمجلس الداخلي النظام من( 15/4) المادة نصت مطابق، نص
 يتمتع: "المادة هذه مطلع في جاء فقد كاملة، المجلس والية مدة شاملة بجعلها الحصانة، هذه تغطيها التي

 إلجراءات منظم ة النظام، ذات من( 16) المادة جاءت فيما...". المجلس والية طيلة بالحصانة األعضاء
 خطيا   الحصانة رفع طلب يقدم. 1: "أنه على المادة هذه نصت حيث العضو، عن البرلمانية الحصانة رفع
 تستلزم التي واألدلة وزمانه ومكانه الجرم نوع على تشتمل بمذكرة مرفقا   الرئيس إلى العام النائب قبل من

. 3. بذلك المجلس ويعلم القانونية اللجنة إلى الحصانة رفع طلب الرئيس يحيل. 2. قانونية إجراءات اتخاذ
. 4. الثلثين بأغلبية الحصانة برفع قراره المجلس ويأخذ المجلس، إلى تقريرها وتقدم الطلب اللجنة تبحث
 في والمشاركة اللجان واجتماعات الجلسات حضور في الحق يوقف، ولم عنه الحصانة رفعت الذي للعضو
 ".والتصويت المناقشة

 ذات التشريعات من غيره من تفصيال   أكثر جاء فقد التشريعي، المجلس أعضاء واجبات وحقوق قانون أما
 منه( 24) المادة نصت حيث التشريعي، المجلس ألعضاء اإلجرائية الحصانة مسألة معالجة في العالقة
 على عضو أي ضد فورية جزائية إجراءات أية اتخاذ بجناية التلبس حالة غير في يجوز ال. 1: "أنه على
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 ،مناسبا   يراه ما المجلس ليتخذ العضو ضد المتخذة باإلجراءات العام النائب قبل من ا  فور  المجلس يبلغ أن
 عن الحصانة لرفع ا  طلب العام النائب يقدم. 2. ا  منعقد المجلس يكن لم إذا المهمة هذه المكتب هيئة وتتولى
 المشار الحالة في. 3. القانون هذا من( 26) المادة ألحكام ا  وفق بجناية تلبس حالة في وجد الذي العضو
 ألحكام وفقا   العضو ضد الجزائية اإلجراءات اتخاذ ويستمر العضو حصانة تعلق أعاله( 1) الفقرة في إليها
 فيما". القانون هذا من( 26) المادة ألحكام ا  وفق بشأنها ا  قرار  المجلس اتخاذ ولحين الجزائية اإلجراءات قانون
 عضو عن البرلمانية الحصانة رفع عند مراعاتها يجب التي التفصيلية اإلجراءات منه( 26) المادة نظمت
 الذي العضو عن الحصانة رفع يجوز. 1: "أنه على المادة هذه نصت حيث المتهم، التشريعي المجلس

 للنائب يمكن التلبس حالة وفي التلبس، حالة غير في جناية ارتكاب. أ: التالية اإلجراءات ومن يلي بما أتهم
 النائب من خطيا   الحصانة رفع طلب يقدم. 2. جنحة ارتكاب. ب. الالزمة الفورية اإلجراءات اتخاذ العام
 إجراءات اتخاذ تستلزم التي واألدلة وزمانه ومكانه الجرم نوع على تشتمل بمذكرة ا  مرفق الرئيس إلى العام

 اللجنة تبحث. 3. بذلك المجلس ويعلم القانونية اللجنة إلى الحصانة رفع طلب الرئيس يحيل. 3. قانونية
 إلى االستماع بعد الثلثين بأغلبية الحصانة برفع قراره المجلس ويأخذ المجلس، إلى تقريرها وتقدم الطلب
 ".الطلب موضوع ضد آخرين وعضوين مع عضوين رأي

، 2111لسنة ( 7)ن رقم قبل تعديله بموجب القرار بقانو  2115لسنة ( 1)وكان قانون مكافحة الفساد رقم 
خاصة تتعلق بإجراءات رفع الحصانة عن أعضاء المجلس التشريعي الذين تنسب إليهم  ا  يتضمن نصوص

من ( 15)نصت المادة جرائم فساد، باإلضافة إلى بيان إجراءات اتهامهم والتحقيق معهم ومحاكمتهم، حيث 
 لدى مشروع غير لكسب شبهات وجود حالة في العام النائب أو الهيئة لرئيس. 1: "على أنهذلك القانون 

 الداخلي النظام في ورد كما األصول حسب الحصانة رفع المجلس من الطلب التشريعي المجلس في عضو
 النائب ويتولى عنه الحصانة رفع مجرد مهامه ممارسة عن التشريعي المجلس عضو يوقف. 2. للمجلس

 في المقررة والقواعد األحكام وتتبع المختصة المحكمة أمام المحاكمة وتتم واالتهام التحقيق إجراءات العام
ذا الجزائية، واإلجراءات العقوبات قانوني  التشريعي المجلس في عضويته بفقد نهائي بحكم بإدانته حكم وا 

إلغاء ، تم 2111ة ومع صدور القرار بقانون لسن". للقانون وفقا   المقرة األخرى بالعقوبات اإلخالل عدم مع
  .ا  هذه المادة كلي

جراءات  وثمة نصوص في قانون مكافحة الفساد سارية المفعول تتعلق بمساءلة أعضاء المجلس التشريعي وا 
من قانون مكافحة الفساد، والتي ( 2/3)نص المادة : مالحقتهم عمَّا ينسب إليهم من جرائم فساد، أهمها

والتي ( 11/1)والمادة . لخاضعة ألحكام هذا القانونتدرج رئيس وأعضاء المجلس التشريعي ضمن الفئات ا
الفئات المنصوص عليها في  قوية بارتكاب جرائم فساد من قبلتنظم صالحية الهيئة في حال وجود شبهات 

 للهيئة تبين إذا. 1: "حيث نصت هذه المادة على أنه من القانون،( 2)من المادة ( 4، 3، 2، 1)الفقرات 
 رئيس باستثناء القانون هذا من( 5) المادة من( 4 ،3 ،2 ،1) الفقرات في عليها المنصوص للفئات بالنسبة
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 الهيئة رئيس يحيل القانون هذا في المشمولة الجرائم أحد ارتكاب على قوية شبهات وجود الوطنية السلطة
 بالنسبة الوزراء مجلس رئيس وعلى ومستشاريه الوزراء لرئيس بالنسبة الوطنية السلطة رئيس إلى األمر
لى حكمهم، في ومن للوزراء  العامة والنيابة القضائية السلطة ألعضاء بالنسبة األعلى القضاء مجلس وا 
 وجود تبين إذا. 2. العالقة ذات والتشريعات األساسي للقانون وفقا   الالزمة القانونية اإلجراءات التخاذ
 السلطة رئيس يحيل القانون هذا بأحكام المشمولة الجرائم أحد الهيئة رئيس ارتكاب على قوية شبهات
ذا والتحقيق، التقصي إجراءات لمباشرة التشريعي المجلس إلى األمر الوطنية  باألغلبية المجلس قرر وا 
 عن ووقفه الهيئة رئيس عن الحصانة رفع يقرر المحكمة، إلى اإلحالة تستدعي الشبهات هذه أن المطلقة
من تلك المادة، فإن رئيس ( 3)وبحسب الفقرة  ".الموضوع في للنظر المختصة للمحكمة األمر ويحيل عمله

ال تحدد  -هو واضحكما –وأعضاء المجلس التشريعي، يخضعون لهذه اإلجراءات، إال أن هذه المادة 
اإلجراءات الخاصة بإحالة رئيس وأعضاء المجلس التشريعي على نحو تحديدها إلجراءات إحالة رئيس 

وبالتالي، . بارتكاب جرائم فساد راء ورئيس هيئة مكافحة الفساد عند وجود شبهات قوية ضدهمالوزراء والوز 
 .فإنه ال يمكن االستناد إلى هذه المادة كجزء من اإلطار القانوني الناظم للحصانة البرلمانية

 النظام في البرلمان ألعضاء اإلجرائية الحصانة تشمله الذي النطاق تحديد يمكننا سبق، ما على بنا ء
 واستجواب وتفتيش وتوقيف قبض من الجنائية اإلجراءات كافة تشمل بداية   فهي الفلسطيني،القانوني 
 من مسبق إذن وبغير بالجناية التلبس حالة غير في اإلجراءات هذه من أي فاتخاذ وغيرها، ومحاكمة
 وهذا. اإلجراءات بهذه البطالن صفة إلحاق إلى تؤدي االنعقاد، عدم حاله في مكتبه هيئة أو المجلس
 التوقيف أو القبض إجراء على اإلجرائية الحصانة قصرت والتي األنظمة، بعض في مقرر هو ما بخالف

 األردني، القانوني النظام: ذلك ومثال الجنائية، اإلجراءات من غيرها إلى تمتد أن دون فقط، المحاكمة أو
 إجراء على اإلجرائية الحصانة المملكة األردنية، والتي قصرت دستور من( 86) المادة وذلك من خالل

 خالل يحاكم وال النواب أو األعيان مجلس أعضاء أحد يوقف ال: "فقد جاء فيها فقط، والمحاكمة التوقيف
 المادة في العراقيالقانوني  النظام سار األردني النظام القانوني خطى وعلى ؛..."المجلس انعقاد مدة
 القبض إجراء على اإلجرائية الحصانة األخرى هي قصرت والتي الجمهورية العراقية، دستور من( 62/2)

 إذا إال التشريعي الفصل خارج العضو على القبض إلقاء يجوز ال: "أنه على المادة هذه نصت حيث فقط،
 بالجرم ا  متلبس ضبط إذا أو الحصانة رفع على المطلقة باألغلبية األعضاء وبموافقة بجناية، ا  متهم كان

 65".المشهود

 لكافة اإلجرائية الحصانة بشمول الفلسطيني القانوني النظام به جاء الذي المطلق الحكم من وبالرغم
 القانوني والنظام الكويتي،القانوني  كالنظام األنظمة، من العديد تبنته الذي الحكم وهو الجنائية، اإلجراءات
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 أن الجنائي، القانون فقهاء بين عليه المتفق من أنه إال وغيرها، السوري،القانوني  والنظام اللبناني،
 اإلذن المسبق من المجلس، على الحصول تتطلب التي أي اإلجرائية؛ الحصانة تشملها التي اإلجراءات

 أو والتوقيف والتفتيش والقبض كاالستجواب العضو، شخص ضد موجهة تكون التي اإلجراءات فقط هي
 فتعوقه عضو البرلمان، حرية من تحد التي هي اإلجراءات هذه ألن المراسالت، وضبط االحتياطي الحبس

 الوظيفة األداء عن العضو إعاقة إلى بالنتيجة تؤدي ال والتي اإلجراءات باقي أما. النيابة وظيفته أداء عن
جراءات الشهود، كسماع النيابة،  استجالء إلى تهدف التي التحقيق إجراءات أي الخبراء؛ وندب المعاينة وا 
ثبات الحقيقة  66.المجلس استئذان إلى الحاجة في ذلك دون مباشرتها العامة للنيابة فيمكن الوقائع، وا 

 تقتصر شاملة، غير حصانة الفلسطيني، القانوني النظام في اإلجرائية الحصانة فإن تقدم، ما إلى باإلضافة
 اتفاق الحكم هذا وفي الشخصية، األحوال دعاوى أو المدنية الدعاوى إلى تمتد وال الجزائية الدعاوى على
 البرلمانية التقاليد إلى الحصانة هذه نطاق من المدنية القضايا استبعاد ويرجع. القانونية األنظمة كافة بين

 الدساتير جميع تقتصر ولذلك المدنية، القضايا في كيدية شبهة ثمة تكون أن يتصور ال أنه ذلك المستقرة،
ن الحصانة هذه أن على 67.وحدها الجنائية اإلجراءات ضد البرلمان لعضو الحصانة تقرير على  كانت وا 

 جناية كانت ء  سوا الدعاوى هذه بسببها تقام التي الجرائم جميع تشمل فهي ،الجزائية الدعاوى على تقتصر
 على يجري فالمطلق بالذات، معينة لجريمة تخصيصه وعدم النص لعموم وذلك مخالفة، أو جنحة أو

 البرلمانية، الحصانة ألجلها تقررت التي الفلسفة مع يتفق التفسير هذا أن كما. يقيده نص يرد لم ما إطالقه
 مهامه أداء وبين بينه الحيلولة إلى يؤدي قد وما التنفيذية، السلطة تعسف من البرلمان عضو حماية وهي

 المخالفات استبعاد كان لذلك،. تصنفيها عن النظر بصرف الجرائم جميع في متوفرة الفلسفة وهذه النيابية،
 وواجبات حقوق قانون من( 26) المادة في الفلسطيني المشرع فعل مثلما اإلجرائية الحصانة نطاق من

 68.اإلجرائية الحصانة عليها تقوم التي والفلسفة يتفق ال الذكر؛ سابقة التشريعي المجلس أعضاء

 فيجوز 69فقط، بالجناية العضو تلبس حالة الفلسطيني،القانوني  النظام في اإلجرائية الحصانة من وتستثنى
 بذلك، المجلس إخطار يتم أن على العضو مواجهة في الجنائية اإلجراءات كافة اتخاذ األخيرة الحالة في

 مباشرة بعد تعقد جلسة أول في المشهود بالجرم متلبس ضبط الذي العضو حصانة بشأن القرار اتخاذ لحين
 النظام يكون الحكم هذا وفي. المخالف العضو بحق اتخذت قد تكون والتي الجنائية اإلجراءات بعض

 على الوارد باالستثناء يتعلق فيما األخرى األنظمة انتهجته لما ا  مغاير  ا  نهج نهج قد الفلسطينيالقانوني 
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عدد الوقائع ، من (91)، المنشور على الصفحة 3110لسنة ( 3)من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ( 32)نصت المادة  

ا أو عقب ارتكابها ببرهة حال ارتكابه. 0، على الحاالت التي تعتبر بها الجريمة متلبس بها، 2/9/3110بتاريخ ، (57)الفلسطينية رقم 

إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حامالً . 3. إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة بصخب أو صياح أثر وقوعها. 3. وجيزة

ا الوقت آثار أو عالمات آالت أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقاً أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذ

 ".تفيد ذلك
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 حالة على قصره خالل من االستثناء بهذا الفلسطيني القانوني النظام تضيق يالحظ إذ اإلجرائية، الحصانة
 التخاذ بها متلبس بجنحة التشريعي المجلس عضو ضبط يؤدي ال وبالتالي،. فقط بالجناية التلبس

 للمالحقة الالزم اإلذن أخذ أجل من المجلس إلى الرجوع حينها يجب بل بحقه، الفورية الجنائية اإلجراءات
 كما االستثناء بهذا أخرى أنظمة توسعت حين في. بها متلبس غير أخرى جريمة أي مثل مثلها الجنائية،
 هذا شمل بل فقط، الجناية على اإلجرائية الحصانة من بها المتلبس الجريمة استثناء تقصر فلم أشرنا،

 نصت والتي اللبنانية، الجمهورية دستور من( 41) المادة: ذلك من. بها المتلبس والجنحة الجناية االستثناء
 أو المجلس أعضاء من عضو أي نحو جزائية إجراءات اتخاذ االنعقاد دور أثناء في يجوز ال: "أنه على
 المعنى وبنفس". بالجريمة التلبس حالة خال ما المجلس بإذن إال ا  جزائي ا  جرم اقترف إذا عليه القبض إلقاء

 حالة غير في يجوز ال: "أنه على نصت حيث ،2114 سنة المصري الدستور من( 113) المادة جاءت
 بإذن إال والجنح الجنايات مواد في النواب مجلس عضو ضد جنائي إجراء أي اتخاذ بالجريمة، التلبس
 أول عند المجلس ويخطر المجلس، مكتب إذن أخذ يتعين االنعقاد، دور غير وفى. المجلس من سابق
 70".إجراء من اتخذ بما انعقاد

 فهي الفلسطيني،القانوني  النظام في اإلجرائية الحصانة تغطيه الذي الزمني بالنطاق يتعلق وفيما ،ا  أخير 
 حالة في يكن لم أو الطارئ، أو العادي االنعقاد دور في المجلس كان ء  سوا العضوية، مدة كامل شاملة
 حيث التشريعي، للمجلس الداخلي النظام من( 15/4) المادة نص صريح من ذلك ويستفاد ،ا  أساس انعقاد
 وواجبات حقوق قانون من( 28) والمادة...". المجلس والية طيلة بالحصانة األعضاء يتمتع: "فيها جاء

 في عضويتهم مدة حدود في األعضاء حصانة تستمر: " أنه على نصت والتي التشريعي، المجلس أعضاء
 على ا  أيض جاء الفلسطيني القانوني النظام في الحكم وهذا". القانون وأحكام يتعارض ال وبما المجلس
 فترة على اإلجرائية الحصانة قصرت والتي اإلطار، هذا في القانونية األنظمة من العديد تبنته ما عكس
 اتخاذ خاللها يتصور التي المدة هي المدة هذه أن اعتبار إلى ذلك في مستندين فقط، المجلس انعقاد

( 86) المادة في األردني القانوني النظام: األنظمة هذه ومن. البرلمان عضو ضد تعسفية جنائية إجراءات
 فقط؛ المجلس انعقاد مدة خالل اإلجرائية الحصانة اقتصار على ة  صراح نصت والتي المملكة، دستور من

 على القبض إلقاء يجوز ال: "أنه على نصت والتي العراقي النواب لمجلس الداخلي النظام من( 21) والمادة
 النهج أن البعض يرى السياق، هذا وفي...". بجناية، متهم ا كان إذا إال التشريعي الفصل مدة خالل العضو
 اإلجرائية الحصانة بجعله 71التونسي القانوني النظام ا  أيض تبناه والذي الفلسطينيالقانوني  النظام تبناه الذي
 انتظار إلى تعمد قد التنفيذية فالسلطة الحصانة، هذه من والفلسفة ينسجم الذي هو العضوية، مدة شاملة
 مهامهم أداء عن إعاقتهم إلى تؤدي قد البرلمان، أعضاء ضد كيدية إجراءات لتدبير االنعقاد دور انتهاء
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 .0970من دستور سنة ( 99)وهو نص مطابق لما ورد في المادة  
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إذا اعتصم : "تمتع النائب بالحضانة طيلة مدة نيابته، إذ نصت هذه المادة على أنه 3101من الدستور التونسي سنة ( 29)قررت المادة  

 ...".مكن تتبعه أو إيقافه طيلة مدة نيابته في تهمة جزائية ما لم ترفع عنه الحصانةالنائب بالحصانة الجزائية كتابًة، فإنه ال ي
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 الحصانة من الفلسفة يناقض االنعقاد دور على اإلجرائية الحصانة قصر فإن لذلك، بعد، فيما النيابة
 72.اإلجرائية، والمتمثلة في حماية األعضاء من تعسف السلطة التنفيذية

 خصائص الحصانة اإلجرائية وتكييفها القانوني. 3-5-3
طارها اإلجرائية الحصانة لنطاق بحثنا على ء  بنا  تحديد نستطيع ،ا  آنف إليه المشار النحو على القانوني وا 

 البرلمان، ألعضاء الموضوعية الحصانة وبخاصة الحصانة، أشكال من غيرها عن تميزها التي الخصائص
 أن لوجدنا السابق، البند في تناولناه ما آخر من ابتدأنا ولو. ا  سابق تناولناه ما تكرار إلى الحاجة دون وذلك

 في البرلمانية العضوية انتهاء بعد ما إلى تمتد ال مؤقتة، حصانة هي البرلمان، ألعضاء اإلجرائية الحصانة
 أدوار على قصرتها التي القانونية األنظمة في االنعقاد دور بعد ما إلى أو الفلسطيني، القانوني النظام
 يستفيد دائمة، حصانة تعتبر والتي الموضوعية الحصانة عن الحصانة هذه تختلف وبهذا. البرلمان انعقاد
 الغالب في اإلجرائية الحصانة فإن ذلك، إلى باإلضافة. النيابية واليته مدة انتهاء بعد حتى العضو منها

 الحصانة بعكس المدنية، الدعاوى كذلك تغطي وال التلبس بالجريمة، حالة تغطي ال مقيدة، حصانة األعم؛
 ا  أيض اإلجرائية والحصانة. الجزائية للدعاوى تغطيتها جانب إلى المدنية الدعاوى تغطي التي الموضوعية

 -ا  دائم-تتعلق  ال مجرمة أفعال من ارتكبه عمَّا العضو مالحقة بإجراءات تتعلق إجرائي طابع ذات
 اتخاذ دون تحول إنما العقاب، وال الجريمة تنفي ال فإنها وبالتالي،. معينة فترة في النيابي عمله بممارسة

. له التابع المجلس من إذن على الحصول بعد إلى ما فيه المشتبه العضو مواجهة في جنائية إجراءات أي
 البرلماني، بعمله قيامه بمناسبة وآراء أفكار من أبداه عّما العضو بحماية الموضوعية الحصانة تتعلق بينما
 أن كما. ا  مع والمدنية الجنائية المسؤولية تنفي فإنها وبالتالي،. والعقاب التجريم طابع عليها غلب ولذلك

 أي في إثارتها يجوز ثم ومن العام، بالنظام تتعلق الموضوعية الحصانة مثل مثلها اإلجرائية الحصانة
 من لها التصدي المحكمة على ويجب كما النقض، محكمة أمام مرة ألول ولو التقاضي من مراحل مرحلة
 النظام من( 16) المادة حددتها معينة وشروط إجراءات وفق عنها التنازل تقبل أنها إال. نفسها تلقاء

 73.من قانون واجبات وحقوق أعضاء المجلس التشريعي( 25)التشريعي، والمادة  للمجلس الداخلي

 اإلجراءات قانون في العامة القواعد إلى ردها أي ،اإلجرائية للحصانة القانوني بالتكييف وفيما يتعلق
 الدعوى تحريك في العامة النيابة سلطة على ا  إجرائي قيدا   اعتبارها على يجمع يكاد الفقه فإن الجنائية،
. بلده في الجنائي القانون بموجب المجرمة األفعال إحدى بارتكاب فيه المشتبه البرلمان عضو ضد الجزائية

 البرلمان، إذن على الحصول بعد أو العضوية بزوال أو الحصانة تشملها التي الزمنية بالمدة مؤقت قيد وهو
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 فإن ذلك، على ا  وتأسيس 74.القيد هذا زوال بعد الجزائية الدعوى تحريك في حريتها العامة النيابة لتسترد
 الجزائية، اإلجراءات قانون من( 4) المادة تحت تدخل الفلسطيني القانوني في النظام اإلجرائية الحصانة

حيث نصت  ،الجزائية الدعوى تحريك عن اليد مغلولة العامة النيابة فيها تكون التي الحاالت تحدد يتوال
القانون ال يجوز للنيابة العامة إجراء التحقيق أو إقامة الدعوى الجزائية التي علق . 1: "هذه المادة على أنه

مباشرتها على شكوى أو ادعاء مدني أو طلب أو إذن إال بناء  على شكوى كتابية أو شفهية من المجني 
 عليه أو وكيله الخاص أو ادعاء مدني منه أو من وكيله الخاص أو إذن أو طلب من الجهة المختصة

إقامة الدعوى إلى القضاء  ال يجوز التحقيق أو: وفي هذا السياق، قضت محكمة استئناف رام اهلل أنه 75."
، ...من قانون اإلجراءات الجزائية( 4/1)قبل رفع الحصانة والحصول على إذن بذلك كما جاء في المادة 

ذا رفعت الدعوى قبل رفع الحصانة وأخذ اإلذن وجب على المحكمة الحكم بعدم قبولها لبطالن إجراءاتها  وا 
فع العضو بها ويمكن الدفع بالبطالن في أي حالة تكون وتقضي المحكمة بذلك من تلقاء نفسها إذا لم يد

اتخاذ كافة اإلجراءات  ا  وأصبح ممكنعليها الدعوى، فإذا أذن برفع الحصانة سقطت الحماية المقررة للعضو 
 76.القضائية ضده

 زوال الحصانة اإلجرائية وأثره. 3-5-4
 العضوية سقوط وحاالت بالجريمة، التلبس حالة إلى باإلضافة تزول الحصانة اإلجرائية ألعضاء البرلمان

 الحصانة مدت التي الدول في البرلمان والية انتهاء وحالة القانون، حددها التي األسباب من سبب ألي
 حالة 77؛أدوار االنعقاد فقط على هاقصرت التي الدول في االنعقاد دور بانتهاء أو البرلمان والية مدة طيلة
 للمجلس الداخلي النظام نظم وقد. قليل بعد سنبحثها التي لإلجراءات ا  وفق البرلمان عضو عن الحصانة رفع

إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن عضو  ،التشريعي المجلس أعضاء وحقوق واجبات وقانون ،التشريعي
 ثم ومن الطلب، بتقديم هذه اإلجراءات وتبدأ. اتخاذها على القائمين األشخاص بين األدوار ووزع البرلمان،
 .برفضه أو ،فيه المشتبه العضو عن الحصانة ورفع بقبوله فيه، بالتقرير ء  انتها دراسته،

 تقديم طلب رفع الحصانة. 3-5-4-0
 إلى الحصانة رفع طلب تقديم لهم يحق الذين األشخاص تحديدها مسألة في القانونية النظم اختلفت

. الوزراء أو لوزير العدل أو للنائب العام أو لإلفرادوغالب ا ما تم منح هذه الصالحية إما لرئيس  البرلمان،
 العضو عن البرلمانية الحصانة رفع طلب تقديم صالحية منح إلى قد اتجهت على أن غالبية النظم،
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 أخرى ا  نظم اتجهت فيما 78.والبحريني الكويتي القانوني النظام أمثلتها ومن العدل، وزير إلى فيه المشتبه
لى رئيس هيئة مكافحة )العام،  الصالحية للنائب هذه منح إلى الفلسطينيالقانوني  النظام ضمنها ومن وا 

الفساد عندما يتعلق األمر بارتكاب عضو المجلس التشريعي إلحدى جرائم الفساد وفق ما كان ينص عليه 
 على ا  متقدم الفلسطينيالقانوني  النظام يعتبر المجال، هذا وفي 79.(قانون مكافحة الفساد قبل التعديل

 إلى األقرب أنه كما القضاء، مجال في المهمة الشخصيات من العام النائب أن اعتبار على غيره،
 اإلجراءات تسريع إلى بالنتيجة يؤدي الذي األمر وظيفته، بحكم وذلك القضية، وظروف مالبسات
  80.وتبسيطها

 والتي الشروط، من بمجموعة مقيدة الحصانة هي صالحية رفع طلب تقديم في العام النائب وصالحية
 والتأثير البرلمان عضو على الضغط في استغالله إمكانية إلى بالنظر الحصانة، رفع إجراء خطورة تبررها
 والتأكد البرلمان، إلى تقديمه قبل الحصانة رفع طلب جدية على الوقوف من بد ال كان لذلك استقالله، على
 كغيره الفلسطيني القانوني النظام اشترط فقد ذلك، وعلى. السلطة باستعمال تعسف على انطوائه عدم من
 تدعمه، التي باألوراق ا  مؤيد يكون وأن ،ا  خطي الحصانة رفع طلب يقدم أن 81المجال؛ هذا في األنظمة من

 اإلجراءات اتخاذ تبرر التي واألدلة وزمانه ومكانه الجرم نوع على تشتمل مذكرة معه يرفق بأن وذلك
 يكون عندما إال الحصانة، رفع طلب تقديم يتم أال الفقه بعض يرجح القيد، هذه إلى باإلضافة 82.القانونية

، بالمتابعة النيابة قرار  العامة النيابة قيام يفترض الذي األمر ،إذن البرلمان سوى ينقصه وال مكتمال 
 رفع يراد الذي بالعضو االشتباه بخصوص إليها الموجهة البالغات جدية من للتأكد الالزمة بالتحريات
 83.إلى البرلمان الطلب تقديم قبل عنه الحصانة
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يقدم طلب اإلذن لزوال الحصانة عن العضو من الوزير المختص أو ممن يريد رفع : "من دستور دولة الكويت على أنه( 30)نصت المادة  

الالئحة الداخلية لمجلس الشعب المصري سابقًا وزير العدل أو المدعي العام  من( 321)؛ ومنحت المادة "دعواه إلى المحكمة الجزائية

االشتراكي أو ممن يريد رفع دعوى مباشر ضد العضو أمام المحكمة الجنائية صالحية تقديم طلب لرفع الحصانة عن عضو البرلمان، وفي 

تقديم طلب رفع الحصانة من قبل وزير العدل والشؤون األردن يقدم طلب رفع الحصانة من قبل رئيس الوزراء؛ وفي البحرين يجري 

من النظام الداخلي لمجلس النواب اللبناني على تقديم طلب رفع الحصانة من ( 90)اإلسالمية، وكذلك األمر في لبنان، حيث نصت المادة 

 .قبل وزير العدل
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صانة، فقد أشرنا إليه أثناء عرضنا لإلطار القانوني الناظم وفيما يتعلق باألساس القانوني لصالحية النائب العام بتقديم طلب رفع الح 
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 .من النظام الداخلي لمجلس النواب اللبناني( 90)من النظام الداخلي لمجلس األمة الكويتي؛ المادة 
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وقد سبق أن . من قانون واجبات وحقوق أعضاء المجلس التشريعي( 32/3)من النظام الداخلي للمجلس التشريعي؛ المادة ( 92/0)المادة  
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83

 .337سعد الشتيوي، مرجع سابق، ص  

من النظام الداخلي لمجلس الشعب السوداني من يتقدم من األفراد بطلب رفع الحصانة بما يثبت رفض السلطة القضائية ( 032)تقيد المادة  
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 دراسة طلب رفع الحصانة. 3-5-4-5
 إلى الطلب المجلس رئيس يحيل التشريعي، المجلس رئيس إلى الحصانة رفع طلب العام النائب تقديم بعد

 وتقدم الحصانة رفع طلب اللجنة تبحث ثم ومن 84بذلك، المجلس ويشعر المجلس في القانونية اللجنة
 إلى االستماع بعد ثلثي أعضاء المجلس بأغلبية الحصانة برفع قراره المجلس ويأخذ المجلس، إلى تقريرها

 يحدد ال الفلسطيني المشرع أن هنا بالذكر وجدير. يعارضانه آخرين وعضوين يؤيدان الطلب عضوين رأي
 التي النظم بعض عكس على وذلك الحصانة، رفع طلب بخصوص قراره التشريعي المجلس التخاذ مدة

 بحيث وأسبوعين في األردن ولبنان، ،الكويت في وشهر ،مصر في ا  يوم 15 هي لذلك، معينة مدة حددت
 ما حال، أي على 85.إذن بمثابة الرفض أو بالقبول المجلس من قرار صدور دون المدة هذه انقضاء يعتبر
 .الحصانة رفع طلب دراسة في بعدها من والمجلس اللجنة مهمة طبيعة هو هنا يعنينا

 يتعلق فيما والمجلس اللجنة مهمة أن على فقهي إجماع شبه فهناك المهمة، هذه طبيعة تحديد إطار وفي
 تهدف بحيث قضائية،– قانونية مهمة وليست بامتياز، سياسية مهمة هي الحصانة، رفع طلب بدراسة
 كيدي اتهام على ينطوي ال وأنه البرلمان، عضو إلى الموجه االتهام جدية على الوقوف إلى األولى بالدرجة
 يجب ال المجلس أو اللجنة فإن وبالتالي،. النيابي عمله أداء في واستقالليته العضو على التأثير منه يقصد

 كما– هو اإلطار هذا في به القيام لهما ينبغي ما وكل قوتها، أو توفرها حيث من األدلة بفحص يقوما أن
 بين الحيلولة منه يقصد كيدي اتهام على انطوائه عدم من والتأكد الموجه االتهام جدية من التأكد -أسلفنا
 إخالال   يمثل ؛ا  فني الحصانة رفع طلب ببحث والمجلس اللجنة قيام إن حيث النيابي، عمله أداء وبين العضو
 نصبا قد يكونا الطريقة، بهذه للطلب ببحثها المجلس أو فاللجنة السلطات، بين المتوازن الفصل بمبدأ

  86.القضائية للسلطة جوهري اختصاص على ءٌ اعتدا ويمثل جائز، غير أمر وهذا قضائية، كسلطة نفسيهما

 قصد بغير أو بقصد يؤدي قد والبرلمان اللجنة قبل من الطلب دراسة بأن السياق، هذا في اإلشكالية وتبدو
 ينبغي ولذلك،. القضائية السلطة اختصاص من بل اختصاصهما، من ليست مسائل في الخوض إلى منهما
 وليس السياسية الناحية من الطلب دراسة على تركز وأن المجال هذا في يقظة تبقى أن الجهات لهذه

 يحق قضائية وليست سياسية مراقبة الحصانة رفع لطلب البرلمان مراقبة في دورها من تجعل بأن القضائية،
 منه يقصد كيدي طلب أنه لها ظهر طالما المتابعة، جدية ثبوت من بالرغم الطلب رفض بموجبها لها

 .النيابي عمله أداء وبين بينه والحيلولة البرلمان بعضو اإلضرار
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86

 .29؛ محمد رمضان بطيخ، مرجع سابق، ص 72إحسان حميد حسين المفرجي، مرجع سابق، ص  
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 البت في طلب رفع الحصانة وأثره. 3-5-4-3
 القانوني رأيها ا  متضمن المجلس إلى ا  تقرير  تقدم فإنها الحصانة، رفع لطلب القانونية اللجنة دراسة بعد

 ويرفع عليه يوافق أن له والذي المجلس، قبل من عليه للتصويت الطلب يطرح ثم ومن. بخصوصه
 أعضاء ثلثي الفلسطينيالقانوني  النظام في هي خاصة، بأغلبية فيه المشتبه العضو عن الحصانة
 المجلس يتخذ ال الحاالت جميع وفي. المطلوبة األغلبية توفر عدم عند الطلب، يرفض أن أو 87المجلس،

 لتحريك العامة للنيابة اإلذن ومنح الحصانة ورفع الطلب إجابة مع عضوين رأي إلى االستماع بعد إال قراره
 اإلذن منح على بالموافقة البرلمان قرار نبحث البند هذا وفي. الطلب إجابة ضد وعضوين ،الجزائية الدعوى
 .اإلذن منح برفض وقراره العامة للنيابة

 القرار بالموافقة على طلب رفع الحصانة ومنح اإلذن. 3-5-4-3-0
 ومنح فيه المشتبه العضو عن الحصانة برفع العام النائب طلب بإجابة قراره البرلمان إصدار على يترتب
 العامة النيابة فتسترد ،ا  عادي ا  فرد العضو هذا يصبح أن ضده، الجزائية الدعوى لتحريك العامة للنيابة اإلذن

 لها ويكون. اإلذن صدور قبل عنها مغلولة كانت أن بعد مواجهته في الجزائية الدعوى بتحريك سلطتها
ن عدمه، من الدعوى تحريك بإجراء ذلك بعد الحرية  على ألن التحريك، إلى ستعمد األغلب على كانت وا 
 الدعوى تحريك أجل من الحصانة برفع طلبها تؤيد التي الالزمة بالتحريات القيام قدمنا كما العامة النيابة
 التصرف سلطة الدعوى تحريك اختارت إذا العامة للنيابة يكون ذلك، إلى باإلضافة. البرلمان عضو ضد
 وجوب حال بأي يعني ال اإلذن ومنح الحصانة رفع فقرار حفظها، أو المحكمة إلى بإحالتها إما وذلك فيها،

 نهائي بحكم إال تزول ال قرينة وهي البراءة، اإلنسان في فاألصل العضو، على التهمة ثبوت أو اإلحالة
 .البرلمان عن صادر بإذن وليس مختصة، محكمة عن صادر

 وال الحصانة، رفع طلب في وردت التي بالحدود اإلذن ومنح الحصانة برفع البرلمان قرار يتقيد أن ويجب
 خصوصية"بـ  يعرف ما وهذا خطورتها، درجة بلغت مهما الطلب، عليها يشتمل لم أخرى أمور إلى يتعداه
 البرلمان عن الصادر القرار حدود في مقيدة األخرى هي العامة النيابة فإن وكذلك،. "الحصانة برفع اإلذن
 لما الحصانة عنه رفعت الذي العضو ارتكاب التحقيق سير أثناء لها تبين فإذا اإلذن، ومنح الحصانة برفع

 أال فعليها ،عن فعل آخر يكون قدر ارتكبه، ولم يدرج في طلب رفع الحصانة جنائيا   مساءلته يستدعي
 ما بصدد للتحقيق مباشرتها وبالتالي،. األولى الجريمة بخصوص البرلمان من لها الصادر باإلذن تكتفي

نما الحصانة، رفع قرار صدور بعد اكتشفته  مرة البرلمان إلى اللجوء الحالة هذه مثل في عليها يتعين وا 
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وهذا . من قانون واجبات وحقوق أعضاء المجلس التشريعي( 32/1)الداخلي للمجلس التشريعي، وتقابلها المادة من النظام ( 92/3)المادة  

وفي النظام األردني يلزم لرفع الحصانة توفر األكثرية . من النظام الداخلي لمجلس النواب( 03)ما أخذ به المشرع اللبناني في المادة 

من الدستور العراقي اشترطت لرفع الحصانة توفر األغلبية المطلقة ألعضاء مجلس ( 23)لمادة المطلقة ألعضاء المجلس، كذلك، فإن ا

من ( 032)بينما منح المشرع السوداني رئيس مجلس الشعب صالحية الموافقة أو رفض طلب رفع الحصانة، وذلك في المادة . النواب

 .الالئحة الداخلية لمجلس الشعب
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 حالة على ينطبق الحكم هذا ونفس 88.الجديدة الجريمة عن العضو بمالحقة جديد إذن الستصدار أخرى
 أثناء لها بان جديد وصف إلى الحصانة، برفع البرلمان قرار في المحدد الوصف من التهمة، وصف تغير

 من جديد إذن استصدار الفقه؛ أغلب إليه ذهب ما بحسب حينها النيابة العامة على فيتعين التحقيق،
 تغير قد معينة بجريمة الرتباطه ا  صالح يعد لم األول فاإلذن ،فيه المشتبه العضو يتبعه الذي المجلس
 89.الحصانة برفع األول المجلس قرار عليها يشتمل لم أخرى جريمة إلى وصفها

 مهامه بممارسة الحصانة عنه رفعت الذي العضو استمرار إشكالية الحصانة برفع البرلمان قرار ويثير
 ليس أنه القول من د  سن على وذلك النيابي، النشاط بممارسة االستمرار العضو على ينكر فالبعض النيابية،

 الجنائية اإلجراءات ضده واتخذت الحصانة عنه رفعت الذي البرلمان عضو استمرار والواقع المنطق من
 الفلسطيني، القانوني النظام تبناه الذي الرأي وهو آخرون يرى حين في. مطالبها عن والتعبير األمة بتمثيل
 ممارسة من جنائية إجراءات ضده واتخذت الحصانة عنه رفعت الذي البرلمان عضو يمنع ما وجود بعدم

 والتصويت المناقشة في المشاركة ومن لجانه، والجتماعات المجلس لجلسات حضور من النيابية، مهامه
 البرلماني، النشاط ممارسة من العضو هذه فمنع اإلنسان، في البراءة قرينة إلى الرأي هذا ويستند 90،ا  أيض

 صدور عدم من بالرغم إدانته على ومؤشر للعضو، عقاب بمثابة وأنه البراءة، بقرينة ل  إخال على ينطوي
 تزايد إلى يؤدي النيابي، نشاطه ممارسة من العضو هذا بمنع القول أن كما. بحقه نهائي قضائي حكم

. نشاطهم وتجميد النيابية مهامهم ممارسة من حرمانهم أجل من البرلمان أعضاء ضد الكيدية الدعاوى
 ممارسة من تمنعه عملية عقبة أمامه فاألخير ،ا  ياحتياط المحبوس البرلمان عضو الحكم، هذا من ويستثنى
 والمادة التشريعي، للمجلس الداخلي النظام من( 16/4) المادة نصت السياق، هذا وفي النيابي، نشاطه

 الحصانة عنه رفعت الذي للعضو: "أنه على التشريعي المجلس أعضاء وحقوق واجبات قانون من( 27)
 دفع ما وهذا". والتصويت المناقشة في والمشاركة اللجان واجتماعات الجلسات حضور في الحق يوقف، ولم

 نشاطه ممارسة من ا  احتياطي المحبوس أو الموقف العضو يمكن قانوني تنظيم إيجاد إلى للدعوة البعض
وكان قانون مكافحة الفساد قبل تعديله يستثني من مبدأ عدم جواز وقف عضو البرلمان عن  91.البرلماني

جرائم فساد، لذي رفعت عنه الحصانة عن ارتكابه ممارسة مهامه النيابية، عضو المجلس التشريعي ا
 .نية عن هذا األخير يوقف عن ممارسة مهامه النيابيةفبمجرد رفع الحصانة البرلما
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 .313سعد الشتيوي، مرجع سابق، ص : ، مشار إليه لدى121، ص 0992القاهرة، : دار النهضة العربية، القانون الدستوريجابر جاد،  
89

اإلذن برفع الحصانة يقتصر على االتهامات أو الدعاوى التي صدر بشانها، وبالتالي ال يمكن مثاًل : "قضت محكمة استئناف رام هللا أنه 

ختالس وإن سبق رفع الحصانة عنه عن جريمة أخرى، إذ يجب لذلك عرض الموضوع اتخاذ إجراءات قانونية ضد العضو عن جريمة ا

: للمزيد، انظر ؛(، مصدر سابق091/3102، رقم (الدائرة الجنائية)استئناف رام هللا " )مجدًدا لطلب رفع الحصانة عن جريمة االختالس

 .313؛ نجيب شكر محمود، مرجع سابق، ص 313- 313سعد الشتيوي، مرجع سابق، ص 
90

وفي نفس . من قانون واجبات وحقوق أعضاء المجلس التشريعي( 37)من النظام الداخلي للمجلس التشريعي؛ المادة ( 92/1)المادة  

للعضو الذي لم يعتقل الحق في حضور جلسات : "من النظام الداخلي لمجلس األعيان األردني على أنه( 012)السياق، نصت المادة 

 ".ن والمشاركة في المناقشات والتصويت ولو اتخذ المجلس قراًرا برفع الحصانة عنهالمجلس واجتماعات اللجا
91

 .وما بعدها 313سعد الشتيوي، مرجع سابق، ص : للمزيد حول هذه المسألة، انظر 
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 اإلشارة ،فيه المشتبه العضو عن الحصانة برفع التشريعي المجلس قرار حول حديثنا ختام قبل لنا وينبغي
 من البرلمانية الحصانة بحثوا من إليها يتطرق لم الفلسطيني، القانوني النظام في ظهرت حديثة مسألة إلى
 المجلس أحد نواب عن الحصانة برفع بقانون ا  قرار  الفلسطينية السلطة رئيس إصدار مسألة وهي قبل،

المعدل،  األساسي القانون من( 43) المادة نص صالحيتها الواردة في إلى ذلك في مستندا   92التشريعي،
 لرئيس فهل 93.التأخير تحتمل ال التي الضرورة حاالت في القانون قوة لها قرارات إصدار يخوله والذي
 القضية بهذه ارتبط آخر تساؤل طرح إلى التساؤل هذا يقودنا القرار؟ هذا مثل باتخاذ صالحية السلطة
ذلك  إليها قدمه لطعن ا  مؤقت الدستورية المحكمة مهام تتولى التي العليا المحكمة نظر أثناء وظهر ،ا  أيض

 ويتمحور. األساسي القانون مخالفة عنه البرلمانية الحصانة برفع السلطة رئيس قرار على فيه ينعى ،النائب
 قرار طبيعة حول الطعن، نظرت التي المحكمة هيئة مداوالت في البحث مدار كان والذي التساؤل، ذلك

 هو أم العليا العدل محكمة أمام فيه للطعن يخضع إداري قرار يعد فهل الحصانة، برفع السلطة رئيس
 قبل من الدستورية القضائية للمراجعة يخضع وبالتالي،. بقانون قرار شكل على صادر باعتباره تشريع

 المختصة؟ المحكمة

 نص من االستفادة له يجوز ال الفلسطينية السلطة رئيس أن نرى التساؤالت، تلك عن لإلجابة محاولة في
 أعضاء أحد عن بموجبه الحصانة يرفع بقانون ر  قرا إصدار في المعدل األساسي القانون من( 43) المادة

 إلى الحصانة رفع اختصاص بمنح داللته، وقطعية الدستوري النص لوضوح وذلك التشريعي، المجلس
 واجبات قانون وفي التشريعي للمجلس الداخلي النظام في ا  أيض ورد الحكم وهذا فقط، التشريعي المجلس
 هذا. المقارنة القانونية األنظمة كافة عليه تجمع حكم أنه على عالوة التشريعي، المجلس أعضاء وحقوق
 في التنفيذية السلطة رئيس وهو السلطة رئيس فإصدار السلطات، بين الفصل مبدأ في مبرره له اإلجماع

 على ينطوي التشريعية، السلطة أعضاء أحد– البرلمان أعضاء أحد عن الحصانة رفع لقرار الوقت نفس
 درجة إلى القرار في ينحدر االختصاص في جسيم عيب وعلى السلطات، بين الفصل بمبدأ ل  إخال

 المتهم ذلك النائب قضية في اهلل رام في المنعقدة الفساد جرائم محكمة اعتبرت السياق، هذا وفي 94.االنعدام
 بشأن بقانون القرار أن اهلل، رام استئناف محكمة ذلك في إليه ذهبت فيما وأيدتها الفساد، جرائم من بالعديد

 يعد ال المحكمة، إلى بيناتها عداد في العامة النيابة قدمته والذي ،ذلك النائب عن البرلمانية الحصانة رفع
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عدد من ، (2)بشأن رفع الحصانة عن نائب في المجلس التشريعي، المنشور على الصفحة  3103لسنة ( 1)وهو القرار بقانون رقم  

محمد / رفع الحصانة البرلمانية عن السيد: "والتي نصت مادته األولى على أنه. 32/0/3102بتاريخ ، (35)الوقائع الفلسطينية رقم 

 ".يوسف شاكر دحالن النائب في المجلس التشريعي
93

في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي، لرئيس السلطة الوطنية في حاالت الضرورة التي ال تحتمل التأخير : "نصت هذه المادة على أنه 

إصدار قرارات لها قوة القانون، ويجب عرضها على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها بعد صدور هذه القرارات وإال زال ما كان 

 ".ة القانونلها من قوة القانون، أما إذا عرضت على المجلس التشريعي على النحو السابق ولم يقرها زال ما يكون لها من قو
94

يعتبر القرار اإلداري منعدماً إذا : "قضت محكمة العدل العليا فيما يتعلق بالقرار اإلداري المنعدم بسبب العيب الجسيم في االختصاص أنه 

كان مشوباً بعيب جسيم، ويكون كذلك إذا صدر القرار عن فرد عادي أو هيئة غير مختصة أصالً بمزاولة هذا االختصاص، أو صدر 

قرار عن سلطة في شأن تختص به سلطة أخرى كأن تتولى السلطة اإلدارية عمالً من أعمال السلطتين القضائية أو التشريعية، أو إذا ال

، 32/2/3113، جلسة (71/0999)عدل عليا رام هللا، رقم " )صدر عن موظف ليس من واجبات وظيفته أن يصدر قرارات إدارية

 (.منشورات المقتفي
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 رفع جواز بعدم اعترفت المحكمة أن يعني الذي األمر البرلمانية، بالحصانة هتمتع إنكار على بينة
 95.السلطة رئيس عن صادر بقانون قرار بموجب البرلمانية الحصانة

 ال إداري قرار بأنه بصفتها محكمة دستورية العليا المحكمة قضت فقد القرار، هذا بطبيعة يتعلق فيما أما
ن الدستورية، المحكمة أمام فيه الطعن يقبل  اإلداري القضاء محكمة فإن وبالتالي،. التشريع ثوب لبس وا 

 هذا صواب مدى بحث إن العموم، على 96.فيه والفصل بنظره المختصة هي ،"العليا العدل محكمة"
 عام، بشكل الدستورية المحكمة اختصاص ببحث تختص مستقلة دراسة إلى يحتاج عدمه من القضاء

 هذا أن هنا، االلتفات يجب ولكن. خاص بشكل بقانون القرارات في الدستورية الطعون بنظر واختصاصها
 القضائية؛ للمراجعة يخضع ال فإنه التشريعي، المجلس عن ا  صادر  كان لو فيما الحصانة، رفع قرار القرار؛

 الالتيني القانوني النظام دول في يسود الذي ،"نفسه سيد البرلمان" مبدأ إلى ا  استناد اإلدارية، أو الدستورية
(Civil Law)، قراراته ضمنها ومن وبأعضائه، البرلماني العمل بصميم تتعلق التي البرلمان فقرارات 

. للمراجعة القضائية اإلدارية أو الدستورية الدول تلك في تخضع ال أو رفضها، الحصانة بقبول طلبات رفع
 جميع تخضع حيث ،(Common Law) المشترك القانون نظام دول في به معمول هو ما بعكس وذلك
ومن ضمنها قراراته في طلبات رفع الحصانة البرلمانية  القضائية، للمراجعة البرلمان في تلك الدول قرارات

من حيث إجراءات -ولكن في دول كال النظامين يراجع قرار رفع الحصانة البرلمانية  97.عن األعضاء

                                                           
95

باستعراض المحكمة للبينة المقدمة، فإنها لم تجد أن النيابة العامة قد تقدمت بما يثبت رفع الحصانة : "محكمة جرائم الفساد أنهجاء في حكم  

من القانون األساسي الفلسطيني المعدل ( 23)التي يتمتع بها المتهم بصفته نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عنه وفقًا ألحكام المادة 

وعليه، فإن قيام النيابة العامة بتحريك الدعوى الجزائية وتقديم . من النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني( 92- 92)واد واحكام الم

الئحة اتهام بحق المتهم قبل الحصول على قرار من المجلس التشريعي برفع الحصانة عنه وفق األصول، فإنها بذلك تكون قد استبقت 

" خالفًة بذلك النصوص القانونية المذكورة مما يجعل من تحريك هذه القضية وتقديم الئحة اتهام بها سابقًا ألوانهاإلجراءات األصولية م

 ؛(09/1/3102، جلسة (33/3101)محكمة جرائم الفساد المنعقدة في رام هللا، رقم )

بعد استعراض النصوص القانونية : "ئم الفساد أنهوجاء في حكم محكمة استئناف رام هللا في سياق تأييدها للحكم الصادر عن محكمة جرا 

وإعمااًل لمبدأ الفصل بين السلطات كأحد أعمدة وأركان الدولة القانونية وانسجاًما مع ما يقضي به هذه ... الناظمة لرفع الحصانة البرلمانية

 نملك صرف النظر عن النصوص القانونية التي وعلى الرغم من القرار بقانون وعدم إلغاءه من قبل محكمة مختصة إال أننا ال... المبدأ،

حددت الجهة التي تملك رفع الحصانة البرلمانية عن عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، حيث أناطت ذلك حصًرا بالمجلس التشريعي 

ابقًة ألوانها والحكم بعد وبالتالي، فإن النتيجة التي توصلت إليها محكمة الدرجة األولى بهذا الخصوص باعتبار الدعوى س... دون سواه

استئناف رام هللا " )قبولها تتعلق والتطبيق السليم للقانون نقرها عليه وبالتالي يغدو االستئناف في مجمله غير وارد على القرار المستأنف

 (.، مصدر سابق(091/3102)، رقم (الدائرة الجنائية)
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مجرد عنونته بهذه العبارة، واإلشارة إلى أنه صدر " قرار بقانون"ار بقانون صفة ال يضفي على القر: "جاء في حكم المحكمة العليا هذا أنه 

إذا العبرة بما يجسد هذه العمل من واقع يعكس بالفعل الصفة القانونية الصحيحة ... بعد االطالع على القانون األساسي المعدل وتعديالته

وإن "... األمور بمقاصدها"يات عماًل بما هو متفق عليه فقهًا وقضاًء بان لهذا العمل وفق ما تضمنه من مقاصد ورمى إليه من أهداف وغا

ما هو متفق عليه بأن مجموعة القواعد العامة المجردة التي توجه لمخاطبة الكافة " القرار بقانون"ما يميز القانون أو ما هو في حكمه؛ أي 

، وتلك القواعد بعموميتها ال تقتصر على شخص بعينه، وال يمكن أن تكون أو جزء منهم للقيام بأعمال أو النهي عنها تحت طائلة المسؤولية

ما قانونًا إذا كانت كذلك، األمر الذي نرى معه أن القرار محل الطعن وفق مضمونه ال يرقى إلى اعتباره قانونًا أو قراًرا بقانون في ضوء 

ولما كان ذلك . قانون أخرى تصدر من أية جهة كانت بصورة أو أخرىيجب أن يتميز به القانون بقواعده العامة عن أية قرارات أو أعمال 

من ( 31)وحيث إن القرار محل الطعن ليس قانونًا وال يشكل في ضوء ما بينَّاه قراًرا بقانون، حتى يندرج تحت أحكام الفقرة األولى للمادة 

عليا بصفتها الدستورية، رقم " )ستورية القوانين واألنظمةالتي خصت المحكمة دون غيرها بالرقابة على د... قانون المحكمة الدستورية

 (.32/3/3103، بتاريخ (2/3103)
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مقابلة مع محمد خضر، خبير في القانون الدستوري وباحث رئيسي في معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، معهد الحقوق، بتاريخ  

0/01/3102. 
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التي بسببها رفعت الحصانة البرلمانية عن  الجزائيةمن قبل المحكمة المختصة بنظر الدعوى  -إصداره فقط
 .عضو البرلمان

 طلب رفع الحصانة برفضالقرار . 3-5-4-3-5
 لرفع توفرها المطلوب الخاصة األغلبية ،الحصانة رفع طلب على يالتشريع المجلسيبلغ تصويت  لم إذا

 النيابة على يتعين وبالتالي،. الحصانة رفع طلب رفض يعني ذلك فإن األعضاء، ثلثي وهي الحصانة،
ذا. عنه الحصانة رفع طلب رفض الذي العضو مواجهة في جنائي إجراء أي اتخاذ عدم العامة  قد كانت وا 
 أو التحقيق إجراءات من عليها بني ما ويعتبر باطلة، تعتبر األخيرة هذه فإن إجراءات، أي اتخذت

 تقضي أن المحكمة على ويتعين بها، الالحق العضو قبول يصححها وال األخرى، هي باطلة المحاكمة
 أمام مرة ألول ولو الدعوى مراحل من مرحلة أي في بها الدفع للخصوم ويجوز نفسها، تلقاء من ببطالنها
 .قدمنا كما العام بالنظام البرلمانية الحصانة تعلق لعلةالنقض  محكمة

 إليه نسب مما عضو البرلمان براءة حال من األحوال بأي الحصانة رفع لطلب البرلمان رفض يعني وال
 في جنائية إجراءات اتخاذ الممكن من فإنه وبالتالي،. عنه الحصانة لرفع ا  طلب بشأنه العامة النيابة وقدمت
 النظام في العضوية انتهاء بعد فيمكن الحصانة، تغطيها التي الزمنية المدة انتهاء حال العضو هذا مواجهة

 فيما اإلجراءات هذه اتخاذ ويمكن اإلذن، إلى الحاجة دون اإلجراءات هذه مثل اتخاذ الفلسطينيالقانوني 
 تبدو السياق، هذا وفي. فقط االنعقاد أدوار على الحصانة قصرت التي النظم في االنعقاد أدوار بين

 إي باتخاذ العامة النيابة َتُهمُ  فقد الحصانة، تغطيها التي المدة انتهاء عند الجزائية الدعوى تقادم إشكالية
 المقدم طلبها البرلمان رفض والذي العضوية، انتهاء بفعل حصانته زالت الذي العضو تجاه جنائية إجراءات

 هذه على وللتغلب. الزمن بمرور تقادمت قد بحقه الجزائية الدعوى أن لتجد عنه، الحصانة برفع ا  سابق
 بقيامها وذلك ،الجزائية اإلجراءات قانون في التقادم قطع نظام من االستفادة العامة للنيابة يمكن المشكلة،

خطاره المتهم مواجهة في المحاكمة أو االتهام أو التحقيق أو واالستدالل التحري إجراءات من بأي  بها وا 
 انقطاع فإن الجريمة، في المتهمين تعدد حال وفي االنقطاع، يوم منذ جديد من المدة فتسري رسمي، بشكل
 هذه في العامة للنيابة ينبغي وبالتالي، 98.اآلخرين مواجهة في انقطاعها عليه يترتب أحدهم، لدى المدة
 الجريمة في الشركاء مواجهة في للتقادم القاطعة اإلجراءات اتخاذ (حالة رفض البرلمان منح اإلذن) الحالة
 للتغلب البعض ويطرح. األخير مواجهة في الجزائية الدعوى تقادم قطع لغاية ،عضو البرلمان فيها المتهم
 برفضه البرلمان تعسف لمواجهة ومنطقيته بأهميته نعتقد طرح وهو الزمن، بمرور الدعوى تقادم مشكلة على
 البرلمان أعضاء يرتكبها التي الجرائم يستثني تشريعي بتعديل القيام طريق عن وذلك الحصانة، رفع طلب
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تنقطع : "الحاالت التي ينقطها بها تقادم الجريمة، حيث نصت هذه المادة على أنهمن قانون اإلجراءات الجزائية على ( 03)حددت المادة  

خطر مدة التقادم باتخاذ أي إجراء من إجراءات جمع االستدالالت أو التحقيق أو االتهام أو المحاكمة إذا اتخذت في مواجهة المتهم، أو إذا أ

نقطاع وإذا تعددت اإلجراءات التي تقطع المدة فإن سريانها يبدأ من تاريخ آخر بها بشكل رسمي، وتسري المدة من جديد ابتداًء من يوم اال

 ".إجراء
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يما على أنه ف 99.الجزائية اإلجراءات قانون في التقادم نظام من الحصانة تغطيها التي الزمنية المدة أثناء
، ألن العديد من األنظمة (الجزائيةمشكلة تقادم الدعوى )هذه المشكلة يتعلق بجرائم الفساد، فهي ال تثير 

نظام التقادم، حيث هذه الجرائم صراحة  من الخضوع ل القانونية، ومن النظام القانوني الفلسطيني، قد استثنى
 وكل المشروع غير الكسب قضايا للتقادم تخضع ال: "من قانون مكافحة الفساد على أنه( 33)نصت المادة 

 ".إجراءات من بها يتعلق ما

 أن المتوقع من تساؤل عن اإلجابة لنا ينبغي بحث إجراءات رفع الحصانة البرلمانية، من االنتهاء وقبل
 الوزراء أحد أو الوزراء رئيس كان حال في مراعاتها الواجب اإلجراءات هي ما: وهو ،هذا السياق في يطرح

 الوقت؟ نفس في والحكومة البرلمان عضوية بين يجمع بارتكاب ما يستدعي مساءلته جنائيا   فيهم المشتبه
 ومنها الرئاسي، شبه والنظام البرلماني، النظام وبخاصة السياسية، األنظمة بعض تسمح معروف، هو فكما

 ما وهذا. نفسه الوقت في الحكومة رئيس أو عضو البرلمان عضو يكون بأن الفلسطيني السياسي النظام
 للعضو يجوز ال الوزير منصب عدا فيما: "التشريعي للمجلس الداخلي النظام من( 18) المادة عليه نصت

 رفع إجراءات حينها تطبق فهل 100".التنفيذية السلطة في وظيفة وأية المجلس في عضويته بين يجمع أن
 إلى الوزراء أو الوزراء رئيس بإحالة الخاصة األحكام أم برلماني؟ عضو باعتباره البرلمانية الحصانة
  التحقيق؟

 جهة من البرلمانعالقته بو  جهة، من بالحكومة الوزير هذا عالقة فهم يجب فإنه التساؤل، هذا عن لإلجابة
 في ا  عضو  يبقى ا  وزير  يصبح الذي فالنائب والذي يسمح بالجمع، القائم السياسي النظام إطار في أخرى

 يتخذها التي والقرارات القوانين على التصويت له يجوز ال ولكن العضوية، صفة عنه تزول وال البرلمان،
 على والرد واالشتراك في المناقشات البرلمان جلسات حضور سوى السياق هذا في له وما البرلمان،

– البرلمان عضو فإن أخرى، جهة ومن. النواب له يوجهها التي االستجوابات أو األسئلة أو االستفسارات
 في الحكومة أعضاء من وكغيره سياساتها، بتنفيذ ويقوم للحكومة القانوني للنظام يخضع الحكومة، عضو

 سلطة أي األخير لهذا يكون ال ولكن، البرلمان، أمام ا  سياسي يسأل الرئاسية شبه أو البرلمانية األنظمة
 األخير وهذا الوزراء، رئيس مواجهة في الصالحيات بهذه الدولة رئيس يختص بل عليه، تأديبية أو إدارية
باإلضافة إلى ذلك، ليس من المنطقي أن يخضع الشخص في إجراءات  .وزراء حكومته مواجهة في

عاقة إجراءات المالحقة سيؤديمالحقته لنظامين مختلفين لإلجراءات، ألن ذلك   وبالتالي،. إلى اإلرباك وا 
 مساءلته يستدعي لما ارتكابه عند ا  قضائي لمالحقته اإلذن بإعطاء يتعلق فيما يخضع العضو هذا فإن
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سعد الشتيوي، : ؛ انظر أيًضا011رمضان محمد بطيخ، مرجع سابق، ص ؛ 312نجيب شكر محمود، مرجع سابق، ص : انظر في ذلك 

 .312مرجع سابق، ص 
100

 .من قانون حقوق وواجبات أعضاء المجلس التشريعي( 9)وبنفس المعنى وبنص مطابق أيًضا جابت المادة  

تقرير حول إشكالية العالقة عزيز كايد، : للمزيد حول الجمع بين عضوية البرلمان وعضوية الحكومة في النظام السياسي الفلسطيني، انظر  

، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق (31)ية رقم ، سلسلة التقارير القانونبين السلطتين التشريعية والتنفيذية في السلطة الوطنية الفلسطينية

، المؤسسة العربية التجربة الحكومة في ظل النظام السياسي الفلسطيني، (أبو عالء)أحمد قريع : ؛ انظر أيًضا3111رام هللا، : المواطن

 .3112بيروت، : للدراسات والنشر
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ال الحال، مقتضى حسب الوزراء لرئيس أو الفلسطينية السلطة لرئيس الجنائية  السلطة هذه منح فإن وا 
 تجاه تأديبية سلطة له تكون سوف حينها البرلمان ألن السلطات، بين الفصل بمبدأ إخالال   يمثل للبرلمان،
 بالتوازن اإلخالل إلى بدوره يؤدي ما وهذا ،ا  سياسي بمساءلتهم صالحياته إلى باإلضافة الحكومة أعضاء

 وعليه،. الرئاسية شبه أو البرلمانية السياسية األنظمة على غريبة إضافية قوة البرلمان ويمنح السلطتين بين
 للقواعد التحقيق إلى واإلحالة الحصانة برفع يتعلق فيما يخضع الحكومة، عضو– البرلمان عضو فإن

 القانون من( 75) المادة عليها نصت والتي الوزراء أو الوزراء رئيس مالحقة إلجراءات المنظمة القانونية
 .المعدل األساسي

 

 تقييم نظام الحصانة البرلمانية. 5-5

 بعض تطبيق بوقف يتلخصان عام بشكل الحصانة ونظام البرلمانية الحصانة أن بحثه تقدم فيما لنا تبين
 فترة في البرلمان أعضاء على الجزائية واإلجراءات العقوبات قانوني وبالتحديد الدولة في القانون قواعد
 األخرى هي تتلخص األهداف من جملة تحقيق بغية وذلك. مداها تحديد في القانونية األنظمة تختلف زمنية
 اعتداء أو تعسف من استقاللهم وحفظ البرلمان أعضاء وحماية البرلماني، العمل أداء حسن ضمان في

 101.البرلمان ألعضاء شخصي كامتياز وليست العامة، للمصلحة مقرٌرة بذلك، وهي. التنفيذية السلطة
الدستور والتشريعات العادية  تضمين على المقارنة القانونية األنظمة كافة في المشرع يحرص ذلك، علىو 

 عن النظر بصرف وذلك واإلجرائي، الموضوعي بشقيها البرلمانية بالحصانة الخاصة األحكام ،والثانوية
 102.مختلط نظام أو رئاسي أم برلماني نظام كان ء  سوا القائم، السياسي النظام طبيعة

 إلفالت وسيلة اليوم تشكل باتت البرلمانية الحصانة أن يعتبرون زالوا ما الكثيرون فإن ذلك، من بالرغم
 ظل في وجودها مبررات فقدت الحصانة هذه أن كما جرائم، من يقترفونه عمَّا العقاب من البرلمان أعضاء
 الحكومة قيام معه يتصور ال الذي األمر البرلمان، أمام الحكومة مسؤولية مبدأ وتقرير مستقل، قضاء وجود

 هذا في يبرز ذلك، على وعالوة. المثال سبيل على البرلمان أعضاء أحد إلقصاء القضاء على بالتأثير
 مبدأ ومع القانون، أمام المساواة مبدأ مع البرلمانية الحصانة بتعارض البعض لدى القوي االعتقاد اإلطار
 األسباب، ولهذه. القانون دولة عليها تقوم التي الدستورية المبادئ أهم من يعدان نواللذا القانون، سيادة
 األقل وهم اآلخر بعضهم يرى بينما ،ا  كلي الحصانة نظام إلغاء بوجوب القول إلى أولئك من بعض ذهب
 وبالتالي وجودها مبررات فقدت البرلمانية الحصانة بأن للقول بعد يحن لم الوقت أن سابقيهم، من ا  تشدد

                                                           
101

امتياًزا لعضو السلطة التشريعية، بل هي لضمان حرية العضو في القيام الحصانة ليست : جاء في حكم محكمة استئناف رام هللا أنه 

بواجباته داخل المجلس الذي يتمتع بعضويته وهو في مأمن من كيد خصومه السياسيين وتعسف السلطة التنفيذية، فالحصانة مقررة 

 (.، مصدر سابق091/3102، رقم (لجنائيةالدائرة ا)استئناف رام هللا )للمصلحة العامة وليست مقررة لمصلحة النائب الشخصية 
102

 .11إحسان حميد حسين المفرجي، مرجع سابق، ص  
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 أمام المساواة لمبدأ ا  تكريس نطاقها من التقليص على السياق هذا في العمل يجب بل إلغائها، حتمية
 103.القانون

 104وعيوبها، الحصانة هذه مزايا بين الموازنة يتطلب البرلمانية الحصانة نظام تقييم أن نرى جانبنا، من
لى المجتمع، في األخرى السلطات تعسف من البرلمان أعضاء حماية إلى تهدف جهة من فهي  ضمان وا 
 شخصي امتياز تعتبر ال أنها وبخاصة بالنفع، العامة المصلحة على يعود بما البرلماني العمل أداء حسن

 التعسف فإن أخرى، جهة ومن .جرائم، وأنها ال تعني عدم مسؤوليتهم عمَّا يرتكبونها من البرلمان ألعضاء
 قد نفسه، والبرلمان البرلمان أعضاء قبل من ذلك بعد استعمالها وفي تنظيمها في المفرط والتشدد والشطط
 هذه وتحقيق. العقاب من البرلمان أعضاء إلفالت وسيلة البرلمانية الحصانة تصبح أن إلى بالفعل يؤدي

 العقاب، من لإلفالت وسيلة الحصانة من يجعل أن بيده الذي فهو نفسه، البرلمان إلى متروك أمرٌ  الموازنة
 تقييم فإن وبالتالي،. العامة المصلحة لتحقيق مقرر نظام منها يجعل أن بيده ذلك، من العكس على أو

 تعارض مدى مسألة السياق هذا في تبقى ولكن. للبرلمان العملية الممارسة على يتوقف سوف الحصانة
  القانون؟ أمام المساواة مبدأ مع الحصانة تتعارض ا  حق فهل المساواة، مبدأ مع البرلمانية الحصانة

 يمنحهم واإلجرائي، الموضوعي بشقيها البرلمانية بالحصانة البرلمان أعضاء تمتع أن يبدو األولى للوهلة
 أمام األفراد مساواة بمبدأ إخالال   بدوره يشكل مما المجتمع، في األفراد بقية عن والعلو التمايز من ا  نوع

 الوظيفية، أوضاعهم بسبب األفراد بين تمييز على تنطوي ال البرلمانية الحصانة إن الحقيقة، في. القانون
 أو متشابهة ظروف أو أوضاع في األفراد يكون أن ة  بداء يفترض إطالقه، على المساواة مبدأ أن ذلك

 الظروف أو األوضاع هذه مثل توفر عدم كان ثم، ومن المبدأ، بهذا االحتجاج من يتمكنوا كي متساوية،
 من طائفة كل بين تكون إنما المساواة أن: ذلك ومعنى. المساواة بمبدأ االحتجاج من يمنعهم منهم، أي في

 فجميعهم أنفسهم، البرلمان أعضاء بين كالمساواة الوظيفية، وأوضاعهم ظروفهم في المتساوون األفراد
 فإن ذلك، على ء  وبنا. متساوية أو متشابهة وأوضاع ظروف بالتالي وتسودهم نفسها، النيابية الوظيفة يؤدون

 ل  إخال على ينطوي الذي هو البرلمانية، الحصانة في البرلمان وأعضاء األفراد بين بالمساواة االحتجاج
 تقررت إنما الشخصية، بصفتهم البرلمان ألعضاء تتقرر لم الحصانة أن ذلك العكس، وليس المساواة، بمبدأ

 التي للمهام نتيجة اعتداء، أي مواجهة في وصيانته النيابي التمثيل كيان ولحفظ األمة سلطة لمصلحة
  105.عنها منأى في بدورهم األفراد يكون والذي البرلمان، أعضاء يؤديها

 بل المساواة، مبدأ مع يتعارض ال المقارنة، القانونية األنظمة في البرلمانية الحصانة تقرير فإن وعليه،
 ومع الحصانة، هذه إليها ترنو التي األهداف إلى بالنظر المجتمع، في العامة المصلحة على بالفائدة ويعود
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 يكون أال يجب التراخي، أو التشدد حيث من البرلمانية، بالحصانة الخاصة األحكام تنظيم أن نرى ذلك،
 األول، المقام في البرلمانية التجربة نضوج مدى أهمها ومن المحيطة، والظروف الحقائق بعض عن بمعزل
 البرلمانية التجربة وأن مستقل، القضاء أن فطالما الثاني، المقام في القضائية السلطة استقالل تحقق ومدى
 كانت إن ذلك، من العكس وعلى. فيه مبالغ رٌ أم البرلمانية، الحصانة أحكام في التشدد كان وعميقة، غنية

 الكافي االستقالل فيه يتوفر ال القضاء وكان الكافية، بالخبرة بعد تجبل ولم النشأة حديثة البرلمانية التجربة
 البرلمانية؛ الحصانة أحكام في التشدد كان التشريعية، السلطة وعلى عليه التنفيذية السلطة اعتداءات لصد
 .يؤيده ما له رٌ أم

 والقانونية الدستورية النصوص في التشدد يالحظ الفلسطيني، القانوني النظام على سبق ما وبتطبيق
 لرفع خاصة أغلبية اشتراط خالل من ذلك ويظهر فلسطين، في البرلمانية الحصانة ألحكام الناظمة
 وعدم كاملة، العضوية لمدة اإلجرائية الحصانة تغطية خالل ومن ،فيه المشتبه العضو عن الحصانة
 اإلجرائية، الحصانة على الوارد االستثناء في التضيق إلى باإلضافة فقط االنعقاد أدوار على قصرها

 حالة على العالقة ذات والتشريعات المعدل األساسي القانون قصرها حيث بالجريمة، التلبس بحالة والمتعلق
قدمنا، كما أن المجلس التشريعي غير مقيد بمدة معينة يجيب خاللها على طلب  كما فقط بالجناية التلبس

 فلسطين في البرلمانية التجربة فإن ذلك، مقابل وفي .برفع الحصانة عن العضو المشتبه فيهالنائب العام 
 القضائي الجهاز أن كما النشأة، حديثة تجربة تعتبر ذلك، من العكس بل الجذور، عميقة أو بالطويلة ليست

 نحو على المجتمع في األخرى السلطات أمام الصمود من تمكنه القوة من درجة إلى باعتقادنا يصل لم
 لحساب البرلمان قبل من البرلمانية الحصانة رفع إجراءات فحص عن االستغناء بإمكانية القول معه يمكن

 ما له الفلسطينيالقانوني  النظام في البرلمانية الحصانة أحكام في التشدد كان لذلك، القضائية، السلطة
 ومنها التشدد، هذا انتاج في األخرى هي ساهمت أخرى عوامل عن النظر لفت ذلك يعني ال ولكن. يبرره
 الدستورية األجسام بين فيما" المفقودة" والثقة والبقاء، النفوذ ركائز ودعم تثبيت في والرغبة السلطة، غريزة
 .فلسطين في

 األنظمة اختلفت والتي البرلمان، أعضاء بها يتمتع التي البرلمانية الحصانة بحث من انتهينا قد نكون وهكذا
 هذا وبعد. تراخى وآخر األحكام هذه في تشدد من بين لها الناظمة لألحكام تنظيمها في المقارنة القانونية
 أعضاء أن وبخاصة الفساد، مكافحة على البرلمانية الحصانة تأثير مدى قياس دراسة نستطيع البيان،
 من أكثر الجرائم هذه مثل الرتكاب لهم مواتية الفرصة تكون الذين األشخاص أحد هم التشريعي المجلس
 .الفساد مكافحة بقانون المخاطبين األشخاص بين من ذلك إلى باإلضافة وهم غيرهم،
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 في فلسطين أثر الحصانة البرلمانية على مكافحة الفساد. 5-4

بأفعال تخرج  ا  انة اإلجرائية، كونها تتعلق دائموبوجه خاص الحص- مشكلة أثر الحصانة البرلمانيةتثور 
بارتكاب  فيهعلى مكافحة الفساد في فلسطين، عندما يكون المتهم أو المشتبه  -عن صميم العمل البرلماني

حينها مباشرة أي  النيابة العامةفال يكون بمقدور إحدى جرائم الفساد، هو أحد أعضاء المجلس التشريعي، 
بشكل مباشر، لعلة تمتعه بالحصانة  فيهمن إجراءات التحقيق االبتدائي في مواجهة العضو المشتبه 

البرلمانية، وكل ما تستطيع النيابة فعله في مثل هذه الحالة باإلضافة إلى ما يمكنها أن تتخذه من إجراءات 
، أن تطلب من المجلس التشريعي من خالل النائب العام رفع ة  اشر لة التي ال توجه إلى العضو مبحفظ األد

وفق اإلجراءات المنصوص عليها في القانون األساسي المعدل، وقانون  فيهالحصانة عن العضو المشتبه 
 -كما رأينا–وهي إجراءات . التشريعي واجبات وحقوق أعضاء المجلس التشريعي، والنظام الداخلي للمجلس

وبالتالي، امتناع المالحقة . ومن شأنها أن تؤدي بالنتيجة إلى رفض طلب رفع الحصانة طويلة ومعقدة،
الفلسطيني تشدد أكثر  القانوني وبخاصة، إذا علمنا أن النظام. ا  ية ومن الممكن امتناع العقاب أيضالقضائ

تغدو الحصانة أمام هذا الوضع، . لألحكام الخاصة بالحصانة البرلمانية تنظيمهمن غيره من النظم في 
 . أمام جهود الدولة في مكافحة الفساد ا  رئيسي ا  ة، ونظام الحصانة بشكل عام، معوقالبرلماني

بنظام  دون مالحقة أعضاء البرلمان، أو غيرهم من األشخاص المتمتعين يحول، قد فنظام الحصانة إذن
أو رئيس الوزراء أو الوزراء، أو رئيس هيئة  ، كرئيس الدولة، أو القضاة وأعضاء النيابة العامة،حصانة  ما

عّما يرتكبونه من جرائم فساد أثناء فترة شغلهم  مكافحة الفساد، أو رئيس ديوان الرقابة المالية واإلدارية،
للوظيفة، وهي الفترة التي يغطيها نظام الحصانة في الغالب، ذلك أن مالحقة هؤالء األشخاص وتقديمهم 

إلى صعوبة  إذن اإلدارات والسلطات التي يتبعونها، األمر الذي قد يؤدي عمليا  للمحاكمة، متوقف على 
باإلضافة إلى ذلك، فإن المدة التي يستغرقها . عمَّا ينسب إليهم من جرائم فساد مساءلتهم ومالحقتهم قضائيا  

ب مدة عي، هي في الغاللدى أعضاء المجلس التشري ا  من تلك اإلدارات والسلطات، وخصوصمنح اإلذن 
وبخاصة، أن أدلة هذه الجرائم . ، مما قد يؤدي بدوره إلى سهولة إخفاء المتهمين ألدلة جرائهما  طويلة نسبي

التي يترك المجرم في مسرحها يسهل إخفائها بخالف أدلة بعض الجرائم األخرى، كجرائم القتل والسرقة، و 
  106.تكابه للجريمةوعلى ظروف وحيثيات ار  ما قد يؤدي إلى االستدالل عليه ا  غالب

، بمعالجة بعض المسائل التي قد تعوق 2115ولذلك، عنيت اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 
مكافحة الفساد من قبل الدول األطراف، ومن ضمنها مسألة تمتع بعض األشخاص المنسوب إليهم ارتكاب 

تتخذ كل دولة طرف : "فاقية على أنهمن االت( 31/2)جرائم فساد، بنظام الحصانة، حيث نصت المادة 
وفق ا لنظامها القانوني ومبادئها الدستورية، ما قد يلزم من تدابير إلرساء أو إبقاء توازن بين أي حصانات أو 
مكانية القيام، عند الضرورة،  امتيازات قضائية ممنوحة لموظفيها العموميين من أجل أداء وظائفهم وا 

                                                           
106

 .333عبير مصلح، بالل البرغوثي، مرجع سابق، ص  



44 

 

ومؤدى هذه المادة، دعوة ". ة فعَّالة في األفعال المجرمة وفق ا لهذا االتفاقيةبعمليات تحقيق ومالحقة ومقاضا
يكون من شأنها الموازنة بين نظام  الداخليةالدول األطراف في االتفاقية إلى إيجاد مقاربة في تشريعاتها 

 ن ضمنهاالحصانة من جهة، ومكافحة الفساد من جهة أخرى، بحيث ال تكون الحصانة بأي حال، وم
أمام مالحقة األشخاص المتهمين بارتكاب جرائم فساد، بصرف النظر عن الجهة  ا  الحصانة البرلمانية عائق

ولكن ال يعني ذلك، أن تكون المقاربة التي تنشأ في هذا السياق، مبينة على أساس استبعاد . التي يتبعونها
-فالقانون في سنغافورة يستبعد ، نظام الحصانة ككل، على نحو ما ذهبت إليه بعض الدول، مثل سنغافورة

وبالتالي، إمكانية مباشرة التحقيق ورفع . االحتجاج بالحصانة اإلجرائية فيما يتعلق بجرائم الفساد -ا  دائم
ضد كل من تتوفر دالئل على ارتكابه جريمة فساد دون أن يتوقف ذلك على إذن جهة  الجزائيةالدعوى 

، الحصانة البرلمانية، وظائف مهمة، تتعلق بالنظام -ه التحديدوعلى وج-ذلك أن لها؛ أي للحصانة  107.ما
وفي هذا اإلطار، يقترح البعض أن تؤدي المقاربة التي . السياسي في الدولة، والتعبير عن إرادة الشعب

يجري تبنيها لهذا الغرض إلى توفير إجراءات سريعة وفاعلة لرفع الحصانة عن األشخاص المتهمين 
د من قبل الجهات التي يتبعونها، بحيث يتسنى للنيابة العامة معها ممارسة دورها في بارتكاب جرائم فسا

تحريك الدعوى الجزائية في قضايا الفساد بمواجهة األشخاص المستفيدين من نظام الحصانة بسرعة 
القانوني من هنا، نتساءل عمَّا إذا كان النظام  108.وفعالية، دون أن تقترح لذلك إلغاء نظام الحصانة

 الفلسطيني من خالل تنظيمه للحصانة البرلمانية قد أوجد مثل هذه المقاربة؟

على بحثنا السابق للحصانة البرلمانية، ومراجعة النصوص القانونية ذات العالقة، تبين  ء  في الحقيقة، وبنا
 دٌ لبرلمانية، تشدالخاصة بالحصانة االفلسطيني في تنظيمه لألحكام  القانوني تشدد النظام -كما أشرنا–

اشتراط توفر أغلبية خاصة للموافقة على طلب رفع : ظهرت أماراته في العديد من تلك األحكام، منها
الحصانة، وفي المدة التي تغطيها الحصانة، وهي كامل مدة العضوية، باإلضافة إلى عدم إلزام البرلمان 

. ما بينَّاههو تشدد له ما يبرره على نحو بمدة معينة لإلجابة على طلب النائب العام برفع الحصانة، و 
تدعم وجود  الفلسطيني الالقانوني وعليه، نستنتج أن النصوص الناظمة للحصانة البرلمانية في النظام 

من قانون مكافحة ( 15)وما ورد في المادة . ة فاعلة توازن ما بين الحصانة البرلمانية ومكافحة الفسادمقارب
لغا إلجراءات تقديم  ا  التعديل، ال تعدو أن تكون تخصيص ذلكء هذه المادة بموجب الفساد قبل تعديله وا 

، عن طريق منح الصالحية في ذلك لرئيس الهيئة إلى فيهطلب رفع الحصانة عن عضو البرلمان المشتبه 
. ائب العامجانب النائب العام دون النص على قيود بهذا الشأن كتلك المنصوص عليها بشأن صالحية الن

بنصها على ألثر رفع الحصانة عن العضو المنسوب إليه ارتكاب جرائم فساد  ن  بيا ا  تعدو أن تكون أيض وال
به في التشريعات األخرى ذات العالقة، والتي لم  امه النيابية، بخالف ما هو معمولمهممارسته ل وقف
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المادة قبل إلغائها، بأنها تشتمل وعليه، ال يجب اعتبار تلك . ترتب مثل هذا األثر على قرار رفع الحصانة
لمتطلبات  ة  برلمانية عن العضو المتهم، مساير على إجراءات سريعة وفاعلة في مجال رفع الحصانة ال

 .مكافحة الفساد في هذا اإلطار

اشتراط موافقة أغلبية  تتمثل فيونرى أن المقاربة التي ينبغي للمشرع الفلسطيني تبنيها في هذا السياق، 
من اشتراط توفر أغلبية ثلثي  المشتبه بارتكابه جريمة فساد بدال  مجلس لرفع الحصانة عن العضو أعضاء ال

األعضاء، والتي تعتبر نسبة كبيرة، تحتاج إلى التوافق داخل المجلس، األمر الذي تكون معه مسألة رفع 
طلب النائب العام برفع  كما ينبغي للمشرع الفلسطيني، تحديد مدة زمنية قصيرة إلجابة. الحصانة، مستحيلة

الحصانة، بحيث تقل هذه المدة عند تعلق األمر بجريمة فساد، واعتبار عدم مراعاتها وانقضائها دون 
وال  ا  ي نظام الحصانة البرلمانية موجودوبذلك، تنشأ مقاربة، تبق. ، بمثابة إذنقرار من المجلس صدور

وهذه المقاربة . برفع الحصانة من ناحية أخرىمقدم تلغيه، هذا من ناحية، وتضمن سرعة البت في الطلب ال
إال عن طريق تعديل تشريعي يأخذ بعين االعتبار مراعاة تحقيق االنسجام التشريعي بين  يجب أن تتمال 

 .النصوص التي نظمت الحصانة البرلمانية
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 العفو الخاص. 4
 بالعفو المقصود توضيح من بد ال الفساد، مكافحة على الخاص العفو أثر في الحديث وقبل بدء، ذي بادئ

 على المسائل هذه ا  تباع نتناول يلي وفيما. وآثاره أحكامه وبيان ونطاقه، القانونية طبيعته وتحديد الخاص،
 .اآلتي النحو

 

ا يتشابه معه من األنظمة. 4-1  المقصود بالعفو الخاص وتمييزه عمَّ

بالعفو الخاص عن العقوبة، ونميزه عن غيره من األنظمة التي تتشابه سوف نعرض في هذا البند للمقصود 
المقصود في العفو الخاص، وفي : به، وذلك من تقسيم هذا البند إلى بندين فرعيين، نبحث في األول

تميزه عن غيره من األنظمة التي تتشابه معه، وهي على وجه التحديد؛ نظام العفو العام، ونظام : اآلخر
 .ائيالعفو القض

طاره القانوني. 4-0-0  المقصود بالعفو الخاص وا 
 أحد الفلسطيني؛القانوني  النظام ومنها تبنته، التي القانونية األنظمة في العقوبة عن الخاص العفو يعد

 فردية بصورة يمنحها الدولة رئيس من منحة به ويقصد. العقوبة تنفيذ في الدولة حق انقضاء أسباب
 العقوبة، تنفيذ من عليه المحكوم بموجبه يعفى بحيث معينة، مناسبات في أشخاص لعدة أو معين لشخص
 العفو وحق 109.ا  جزئي بتخفيضها أو أخف أخرى بعقوبة بإبدالها أو ،ا  جزئي أو كلي ا بإسقاطها إما وذلك

 المّعدل، األساسي القانون من( 42) المادة تقرر في دستوري، مبدأ الفلسطيني؛ القانوني النظام في الخاص
كما تقرر  ،..."تخفيضها أو العقوبة عن الخاص العفو حق الوطنية السلطة لرئيس: "والتي نصت على أنه

 الخاص العفو الملك جاللة يمنح. 1: "أنه على نصت والتي ،من قانون العقوبات األردني( 51) المادة في
 عليه حكم قد يكن لم عمن الخاص العفو يصدر ال. 2. رأيه ببيان مشفوع ا الوزراء مجلس تنسيب على بنا ء
 أو كلي ا بتخفيفها أو إبدالها أو العقوبة بإسقاط يكون أن ويمكن شخصي الخاص العفو. 3. مبرم ا حكم ا
من قانون رقم ( 48)ونصت المادة  110.القانون ذات من( 48 ،47) المادتين نص إلى باإلضافة ،"جزئي ا

 اإلفراج الوطنية السلطة لرئيس يجوز: "على أنه 111،ا  أيض (السجون)بشأن مراكز اإلصالح والتأهيل ( 6)
 ".العفو بقرار المحدد الوقت في اإلفراج ويتم الدينية أو الوطنية المناسبات في النزالء بعض عن
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بإسقاطها  عفو عن العقوبة، إما: "... منه على أنه( 022)العفو الخاص في المادة  3100عرف مشروع قانون العقوبات الفلسطيني لسنة  

 ".كلها، وإما بعضها، وإما بإبدالها عقوبة أخف منها مقررة قانونًا
110

 :األسباب التي تسقط األحكام الجزائية أو تمنع تنفيذها أو تؤجل صدورها هي: " من قانون العقوبات األردني على أنه( 17)نصت المادة  

األسباب : "على أنه( 12)؛ ونصت المادة "التقادم. 2. صفح الفريق المتضرر. 1. العفو الخاص. 3. العفو العام. 3. وفاة المحكوم عليه. 0

 ".ةالتي تسقط األحكام الجزائية أو تمنع تنفيذها أو تعلقها ال تأثير لها على اإللزامات المدنية التي يجب أن تظل خاضعة لألحكام الحقوقي
111

 . 0/7/0992بتاريخ ، (24)ة رقم عدد الوقائع الفلسطيني، من (27)نشر هذا القانون على الصفحة  
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 والعفو القضائيتمييز العفو الخاص عن العفو العام . 4-0-5
 112،العام العفو نظامي: وهما فيه، تتداخل أو معه تتشابه التي األنظمة بعض عن الخاص العفو يختلف
 التشريعية، السلطة عن يصدر األخير أن في العام العفو عن الخاص العفو فيختلف 113القضائي، والعفو
 فيها السير أثناء أو الدعوى رفع قبل ء  سوا آثاره ويمحو المرتكب الفعل عن أساسها من اإلجرام حالة ويزيل

 سقوط عليه ويترتب الدولة، رئيسل فهو حق مطلق الخاص، العفو أما 114.نهائي حكم صدور بعد أو
. الخاص العفو قرار شمله الذي للفعل اإلجرام وصف يمس أن دون ،ا  جزئي تخفيضها أو إبدالها أو العقوبة

 إال العقوبة، من اإلعفاء وهي النتيجة حيث من والخاص العام العفو مع يتشابه القضائي العفو أن حين في
 :ذلك توضيح يلي وفيما بينهم، خالف يوجد ذلك مع أنه

 العفو أما. العفو هذا عرض القانون يخولها التي الجهة هي القضائي العفو بمنح المختصة الجهة -
 العفو يصدر بينما. الغاية لهذه تصدره قانون بموجب التشريعية السلطة اختصاص من فإنه العام،

 .الدولة رئيس عن الخاص
 في المتهم على يعرض أي بعد، الجريمة ارتكابه يثبت لم الذي المتهم على يعرض القضائي العفو -

 في تزال ال جرائم في المتهمين أو عليهم المحكوم إلعفاء يصدر العام العفو بينما التحقيق، مرحلة
 مرحلة في يزال ال من أو للجريمة ارتكابه ثبت من بحق يصدر العام فالعفو التحقيق؛ مرحلة

 .ال يصدر قرار العفو الخاص إال بعد صدور حكم قضائي مبرم بينما التحقيق،
 أو الجريمة تفاصيل كشف إلى ويؤدي التحقيق يفيد بما المتهم تقديم بمقابل يمنح القضائي العفو -

 معه المساهمين ضد بالشهادة المتهم إدالء مقابل القضائي العفو منح يتم كأن خلفها، يقفون من
 لهما تكون قد إنما محسوس، مادي مقابل بال الخاص، والعفو العام العفو يكون بينما الجريمة، في

د يمثل العفو الخاص، فق فيها، المساهمين على والتعرف الجريمة تفاصيل كشف من أبعد غاية
 .الدولأداة لتنقية العالقات الدبلوماسية فيما بين 

 في أما. والتكميلية التبعية العقوبات األصلية العقوبة إلى باإلضافة تسقط والخاص العام العفو في -
 بعد تترتب العقوبات هذه ألن تثار، ال والتكميلية التبعية العقوبات مسألة فإن القضائي، العفو

 عليه المعروض المتهم بحق الحكم صدور قبل يمنح القضائي العفو بينما الحكم، صدور
 115.العفو
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 .من قانون اإلجراءات الجزائية العفو العام أحد األسباب التي تنقضي بها الدعوى الجزائية( 9)اعتبرت المادة  
113

 .لم يتبنى المشرع الفلسطيني نظام العفو القضائي في أي من التشريعات ذات العالقة 
114

؛ ونصت "وأما العفو العام أو العفو عن الجريمة فال يكون إال بقانون: "على أنه من القانون األساسي المعدل( 13)نصت المادة  

يزيل العفو حالة اإلجرام من أساسها، . 3. يصدر العفو العام عن السلطة التشريعية. 0:"من قانون العقوبات األردني، على أنه( 21)المادة 

ا بحيث يسقط كل عقوبة أصلية كانت أم فرعية ولكنه ال يمنع من الحكم للمدعي ويصدر بالدعوى العمومية قبل اقترانها بحكم وبعد الحكم به

 ".ال ترد الغرامات والرسوم المستوفاة واألشياء المصادرة. 3. الشخصي باإللزامات المدنية وال من إنفاذ الحكم الصادر بها
115

العراق، ، (العلوم اإلنسانية)مجلة جامعة بابل قارنة، دراسة م: عدي جابر هادي، العفو القضائي: للمزيد حول العفو القضائي، انظر 

 .3112، (3)، العدد (02)المجلد 
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 العفو الخاص لقرارالطبيعة القانونية . 4-2

 إلى البعض ذهب إذ الخاص؛ بالعفو الدول رئيس لقرار القانونية الطبيعة حول وقضائي فقهي خالف ثار
 ثان   اتجاه وذهب اإلداري، القضاء أمام فيه للطعن قابل غير يكون ذلك على ء  وبنا قضائي عمل اعتباره

 من السيادة أعمال من عمل باعتباره مزدوجة، طبيعة ذو أي مركب؛ عمل الخاص العفو قرار اعتبار إلى
 ال الخاص العفو قرار بأن القول إلى ثالث اتجاه ذهب حين في أخرى، ناحية من قضائي وعمل ناحية،
 يقبل إداري، قرار باعتباره رابع واتجاه ،ا  سياسي ا  عضو  بصفته الدولة رئيس يتخذه ا  ياسيس عمال   كونه يعدو

 116.اإلداري القضاء محكمة أمام فيه الطعن

 أعمال ضمن من الخاص العفو قرار اعتبار إلى فلسطين في الجنائي القانون فقه بعض ويذهب هذا
 هذا خالف ونرى 117.عليه التعليق أو فيه التدخل القضاء يملك وال بمنحه، الدولة رئيس يختص السيادة،
 قرار يكن لم والذي السيادة، أعمال تعد؛ التي األعمال تحديد على درج قد اإلداري، القضاء إن إذ الرأي،
 حصر: " أنه اهلل رام في المنعقدة العليا العدل لمحكمة حكم في جاء فقد األعمال، هذه ضمن الخاص العفو

 بالبرلمان الحكومة لعالقة المنظمة األعمال في بها تأخذ التي النظم في السيادة أعمال اإلداري القضاء
 واألعمال الدبلوماسي التمثيل مرفق بسير المتعلقة واألعمال الدستور وفق العامة السلطات سير وبضمان
 التي والضوابط الحدود نطاق في الداخلي وأمنها الدولة بسالمة المتعلقة األعمال وبعض بالحرب المتعلقة

 قبيل من الخاص العفو قرار اعتبار عدم على دليل ،ا  أيض العديد ومثله القضاء فهذا 118...".القانون، بينها
 .اإلداري القضاء أمام فيه الطعن من تحصينه وبالتالي السيادة أعمال

من ( 51)غير مقيد بأي شروط، فالحكم الوارد في المادة  الخاص العفوالفلسطينية  السلطة رئيس إن منح
هو حكم تنسيب مجلس الوزراء إلصدار الرئيس لقرار العفو عن المحكوم عليهم،  بتطلبقانون العقوبات 

، والذي منح هذا الحق لرئيس السلطة بشكل من القانون األساسي المعدل( 42)بموجب نص المادة  منسوخ
بخصوصية النظام األردني، ( 51)المادة  الحكم الوارد فيومن ناحية أخرى، يتعلق . ، هذا من ناحيةمطلق

 ا  حق ليس الخاص والعفو 119.عنها بمسؤولية الوزراء ويستعيض، ا  ذي يقرر عدم مسؤولية الملك سياسيوال
 وال له ملزم يكون صدوره حال في أي العام؛ النظام من وهو به، يطالب أن له يحق ال لذا عليه، للمحكوم
 120.رفضه يجوز
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داود سليمان العيسى، التكييف القانوني لقرار العفو : للمزيد حول موقف الفقه والقضاء من تحديد الطبيعة القانونية للعفو الخاص، انظر 

، (2)، الكويت، المجلد (جامعة الكويت)، مجلة الحقوق والشريعةضاء اإلداري، الخاص وإجراءاته التحضيرية ومدى خضوعها لرقابة الق

 .312-332، ص 0920، (3)العدد 
117

 .032، ص 3113رام هللا، : ، مكتبة دار الفكر"النظرية العامة للجريمة: القسم العام"شرح قانون العقوبات الفلسطيني محمد الحلبي،  
118

 .00/7/311، جلسة (02/3111)؛ ورقم 03/03/3101، جلسة (272/3101)ورقم ( 230/3101)عدل عليا رام هللا، رقم  
119

منه، لرئيس الدولة بناًء على تنسيب من ( 021)فقد منح حق إصدار القرار وفقًا لنص المادة  3103أما مشروع قانون العقوبات لسنة  

شرح كامل السعيد، : للمزيد حول إجراءات إصدار العفو الخاص، انظرمجلس الوزراء بناًء على توصية من وزير العدل، والنائب العام؛ 

ان، : ن.، ددراسة مقارنة: األحكام العامة في قانون العقوبات  .وما بعدها 723، ص 0992عمَّ
120

 .032محمد الحلبي، مرجع سابق، ص  
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 أحكام حق العفو الخاص ونطاقه. 4-5

 استثناء، دون الجرائم جميع يشمل الخاص العفو نطاق فإن األردني، العقوبات قانون من( 51) للمادة سند ا
 على يجري فالمطلق. أخرى جرائم استبعاد أو بالذات معينة جرائم على قصره دون ا  مطلق جاء النص ألن

 ما ضمنها ومن جريمة، أي عن الخاص العفو منح الدولة لرئيس يحق وعليه،. يقيده نص يرد لم ما إطالقه
 عن النظر عن بصرف العقوبات جميع الخاص العفو يشمل ذلك، إلى باإلضافة. فساد جرائم يشكل قد

عماال   نطاقه، من عقوبة أي استبعاد على ة  صراح النص لعدم وذلك فرعية، أو أصلية عقوبة كونها  وا 
 غير فهي االحترازية، بالتدابير يتعلق فيما أما 121.يقيده ما يرد لم ما إطالقه على يجري المطلق لقاعدة
 وبخصوص. فقط العقوبات على الخاص العفو بقصر ا  صريح جاء النص إن إذا الخاص، بالعفو مشمولة
 العفو أن على صراحة( 51) المادة من الثالثة الفقرة نصت فقد األشخاص؛ حيث من الخاص العفو نطاق

 إذا وعليه الرئيس، عن الصادر العفو قرار بموجب محددين أشخاص أو محدد شخص إال يشمل ال الخاص
 ،ذلك العفو من يستفيدون ال فإنهم الجريمة، ارتكاب في العفو من المستفيد عليه المحكوم مع آخرون ساهم
 122.اآلخرين هم شمولهم على ة  صراح نص إذا إال

 العقوبة، من الكلي اإلعفاء: وهي اآلتية، الصور إحدى الذكر سالفة للمادة ا  سند الخاص العفو ويتخذ
 بالعفو السلطة رئيس وقرار 123.وطأة أخف بعقوبة شديدة عقوبة استبدال العقوبة، من الجزئي اإلعفاء
 ا  خاضع يكون ذلك قبل الحكم ألن ،ا  نهائي الحكم صيرورة بعد إال ،ا  صحيح يكون ال العقوبة عن الخاص
 طرق من طريق بأي فيه الطعن تم لو فيما إلغائه أو تعديله يتم أن الممكن ومن القضائية، للمراجعة
 انقضت قد بشأنها، القرار صدر التي العقوبة تكون أال العفو، قرار لصحة يلزم ذلك، إلى باإلضافة. الطعن
 مثل في يصبح العفو قرار ألن بتنفيذها، أو ،"التقادم" الزمن بمرور ء  سوا انقضائها، أسباب من ب  سب ألي
 الحالة، هذه معالجة عن المشرع سكت فقد العقوبة، تنفيذ بوقف يتعلق فيما أما. جدوى ذي غير الحالة هذه
 هذه أثناء عليه المحكوم ألن الخاص، العفو إجراء من االستفادة من العقوبة تنفيذ وقف يحول ال أنه ونرى
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على عدم شمول العفو العقوبات اإلضافية من قانون العقوبات السوري ( 023/3)على خالف المشرع السوري الذي نص في المادة  

والتدابير االحترازية المقضي بها باإلضافة إلى العقوبة األصلية إال بموجب نص صريح في المرسوم الذي يمنحه، فقد نصت هذه المادة 

إلى العقوبة األصلية إال بموجب  وال يشمل العفو العقوبات الفرعية أو اإلضافية والتدابير االحترازية المقضي بها باإلضافة: " ...على أنه

 ".نص صريح في المرسوم الذي يمنحه
122

النص صراًحة على أن العفو الخاص شخصي، وإنما اكتفى بالنص على أن العفو  3103أغفل مشروع قانون العقوبات الفلسطيني لسنة  

 .الخاص هو إعفاء من العقوبة
123

لقانون العقوبات األردني، حيث أنه لم ينص صراًحة أو ضمنًا على إمكانية ذلك،  ال يجوز أن يكون العفو الخاص معلقًا على شرط وفقًا 

بجواز أن يكون شرطيًا يناط بواجب أو أكثر من الواجبات ( 079)خالفًا لقانون العقوبات اللبناني الذي نص على ذلك صراًحة في المادة 

حتياطية أو خضوعه للرعاية أو أن يحصل المدعي الشخصي على تعويضه التي يعينها القانون في الحكم مع وقف التنفيذ، كتقديم كفالة ا

وعليه، نتفق مع التوجه الذي يذهب إلى أنه لو أراد المشرع لنص عليه صراًحة أسًوة بالتشريعات األخرى، . كله أو بعضه في مدة معينة

 (.722كامل السعيد، مرجع سابق، ص : يد، انظرللمز. )وأي تزيد على النصوص إنما يشكل عماًل تشريعيًا من قبل سلطة غير مختصة
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 الحكم نفإ ذلك، إلى باإلضافة التنفيذ، وقف لشروط نقضه حالة في عليه بتنفيذها مهددا   يكون المدة
 124.الفترة هذه أثناء ا  مبرم يكون القضائي

 

 آثار العفو الخاص. 4-4

 من إعفائهم إلى معينين أشخاص أو شخص عن الخاص بالعفو ا  قرار  الدولة رئيس إصدار على يترتب
سقاطها العقوبة  بالعقوبة، الحكم على يؤثر ال القرار هذا ولكن ،ا  جزئي بتخفيفها أو أخرى بعقوبة إبدالها أو وا 

 عليه المحكوم ويبقى به، عالقة للفعل الجرمية الصفة فتبقى القانونية، آلثاره ا  ومنتج ا  قائم يبقى إنه حيث من
 أما. تسقط التي هي العقوبة ألن الجريمة، عن الناتجة اآلثار من ذلك وغير والتكرار العود ألحكام ا  خاضع
 التدابير دون العقوبات على الخاص العفو وعلى ذلك، يقتصر .آثارها بجميع فتستمر نفسها الجريمة

ذا المطالبة بالتعويض المدني، على له تأثير فال المدنية، واإللزامات االحترازية  عن النزول تضمن وا 
 125.النزول هذا بسبب األخير هذه يسقط فال التعويض

 

 تقييم نظام العفو الخاص. 4-3

 واستقالل الحكم بقوة إخالل يتضمن، فهو بحسب المعارضين االنتقادات من للعديد الخاص العفو تعرض
حداث السلطات، بين الفصل لمبدأ خرقه وبالتالي،. أصدرته التي القضائية السلطة  النظام في خلل وا 
. المحاكم عن الصادرة القضائية األحكام مفعول إبطال الدولة رئيس يخول بموجبه إذ الدولة؛ في القانوني
 أو ا  كلي العقوبة من لإلفالت فرصة عليه المحكوم لمنح للعقوبة، اليقينية بالصفة مساسه إلى باإلضافة

: مؤيديه يرون فيه إيجابيات تبرر بقاء العمل به، وهي أن إال االنتقادات، هذه من وبالرغم 126.ا  جزئي
 عسى ما تدارك يمكن خالله فمن ،ا  مبرم الحكم صيرورة بعد تكتشف التي القضائية األخطاء صالحإ

 تنفيذ أثناء يثبت بمن الرأفة تيسيرو  ؛العادية بالطرق إصالحه إلى سبيل يعد لم قضائي خطأ من تداركه
 أي ألنه؛ أو ،زالت قد اإلجرامية خطورته وأن معه التسامح يبرر حسن سلوك على أنه عليه العقوبة
 صيرورة بعد هذا القانون صدر قدكان  العقوبة، يخفف أصلح قانون من االستفادة يستطع لم ،عليه المحكوم
 إذا كاإلعدام القاسية العقوبات بعض تنفيذ لتجنب وسيلة الخاص العفو أن إلى باإلضافة 127.ا  مبرم الحكم
بحسب المؤيدون  الخاص العفو إيجابية وتبدو 128.المجتمع ومصلحة العدالة تقتضيه مما أقسى أنها تبين
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ال يحول وقف : "على أنه( 023/3)تجدر اإلشارة إلى أن قانون العقوبات السوري قد عالج هذه المسألة، بنصه بشكل صريح في المادة  

 .هذه المسألة أما مشروع قانون العقوبات الفلسطيني فقد سكت عن معالجة". التنفيذ ووقف الحكم النافذ دون نيل العفو
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طفاء المضطربة، العامة المشاعر لتهدئة وسيلة باعتباره  إليجاد ووسيلة المحلية، والمشاحنات الفتنة جذور وا 
 ما إذا وبخاصة الدول، بين السياسية العالقات لتنقية ووسيلة والعدالة، االنسانية الظروف بين التوازن
 129.ذلك الخاص العفو رئيسها أصدر التي الدولة مصلحة اقتضت

 لرجان النظام بهذا األخذ وسلبياته، الخاص العفو حق إيجابيات بين مفاضلته على ء  بنا البعض ويرى
نما ،ا  تحكمي يكون وأال أهدافه عن يخرج أال السياق هذا في مشترطين السلبيات، على اإليجابيات  يصدر وا 

 ويتولى العقوبة األول يقرر حين ا  مع والقضاء الشارع بها يسترشد التي االعتبارات ذات من أساس على
 لمصلحة ة  استجاب الدولة قرار العفو الخاص رئيس يصدر المحددة الحاالت مثل هذه ففي تطبيقها، اآلخر

أو  عليه، بالمحكوم بالشفقة متعلقة اعتبارات إلى ا  يصدره سند الو  ،هو يقدرها العقوبة تنفيذ عدم في المجتمع
نما التنفيذية، للسلطة ممثال   باعتباره  عمل يكون األحوال، هذه ففي بكاملها، للدولة وممثال   ا  رئيس باعتباره وا 
 هذا خطورة يقلل ما هأن على هذا األخير، يد من األمر يخرج حين وذلك القضاء لعمل تتمة الدولة رئيس
 130.ا  نادر  يكون هاستعمال إلى الدولة رئيس لجوء أن هو النظام

 بمبدأ ل  إخال على مباشر غير أو مباشر بشكل ينطوي الخاص العفو بنظام األخذ أن نرى جانبنا، من
 يؤيد وما. البند هذا مطلع في إليه أشرنا الذي النحو على القضاء استقالل وبمبدأ السلطات، بين الفصل
 السلطات اختالط بسبب القديم الفرنسي النظام ظل في وترعرع نشأ إذ الحق، هذا إقرار تاريخ هو هذا قولنا

 الدولة في السلطات بين الفصل مبدأ غياب مظاهر من ا  مظهر  ذلك كان حيث بينها، التمييز وعدم ببعضها
 السياسي النظام ذلك آثار من ا  بالي ا  وأثر  المعاصرة، الدستورية األنظمة في المعروف النحو وعلى الحديثة،

  131.العدالة منبع فيه الدولة رئيس يعتبر الذي

 الحق بهذا االعتراف القضاء، واستقالل السلطات بين كالفصل مبادئ يعتنق قانوني لنظام ينبغي ال وعليه،
 العفو حق أي إنه؛ حيث من المؤيدون، بها يحتج التي المبررات بعض أن وبخاصة، .الدولة لرئيس

 من وتجاوزها عليها التغلب يمكن تداركها، باإلمكان يعد لم التي القضائية األخطاء لتدارك وسيلة الخاص،
 تضمنت السياق، هذا وفي نفسها، القضائية للسلطة األخطاء هذه مراجعة حق تمنح وسائل ابتداع خالل
 يالقانون النظام: ذلك من القضائية، األخطاء تدارك مسألة على للتغلب حلوال   القانونية األنظمة بعض

من قانون اإلجراءات الجنائية االتحادي، والتي نصت على ( 256)المادة  في ورد ما خالل من اإلماراتي
 لصالح النقض بطريق يطعن أن العدل وزير من خطي طلب على بناء   أو نفسه تلقاء من العام للنائب": أنه

 مخالفة على ا  مبني الطعن كان إذا وذلك أصدرتها التي المحكمة كانت ا  أي النهائية األحكام في القانون
 القانون يجيز ال التي األحكام. 1: اآلتيتين الحالتين في وذلك تأويله أو تطبيقه في الخطأ أو القانون
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 رفعوا أو الطعن عن فيها نزلوا أو فيها الطعن ميعاد الخصوم فوت التي األحكام. 2. فيها الطعن للخصوم
 بعد الطعن المحكمة وتنظر العام النائب يوقعها بصحيفة الطعن هذا ويرفع .قبوله بعدم قضي فيها ا  طعن
 المحكوم لصالح صدر إذا إال أثر أي المادة بهذه عمال   الطعن في الصادر للحكم يكون وال الخصوم دعوة
الفلسطيني ما من شأنه القانوني وفي نفس اإلطار، تضمن النظام ". المدنية الحقوق عن المسؤول أو عليه

التغلب على تبرير العفو الخاص المتعلق بإصالحه األخطاء القضائية التي ال يمكن تداركها من قبل غير 
من قانون اإلجراءات الجزائية، ( 375)أورده المشرع الفلسطيني في المادة  بماائية، وذلك السلطة القض

من  ا  وزير العدل فقط صالحية الطلب خطيوالذي أسس من خالله نظام النقض بأمر خطي، الذي يمنح 
للقانون، وكان قد اكتسب  ا  حكمة النقض، إذا كان الحكم مخالفالنائب العام عرض ملف الدعوى على م

الدرجة القطعية، ولكنه اشترط أال يكون الحكم المطعون فيه قد نظرته محكمة النقض وبتت فيه، مما يعني 
 132.اعترت حكم النقضقضائية  أخطاء لما قد يعتبر عدم شموله

 لمصلحة الطعن بنظام يعرف والذي اإلماراتي القانوني النظام أقامه الذي النظام فإن تقدم، ما على ء  بنا
 يمكن ال التي القضائية األخطاء مسألة على التغلب خاللها من يمكن التي األنظمة أحد هو القانون،
 في القضاء استقالل ومبدأ السلطات بين الفصل مبدأ على المحافظة مع النهائية، األحكام في تداركها
 يجيز ال والتي قضائية، أخطاء على تشتمل التي النهائية األحكام مراجعة يتيح النظام فهذا نفسه، الوقت
 من بصددها، الخاص العفو قرار يصدر قد التي المبرمة األحكام ضمنها ومن فيها الطعن للخصوم القانون

 استحداث أهمية السياق، هذا في ونرى. الدولة رئيس قبل من ذلك في تدخل أدنى دون نفسه القضاء قبل
 رئيس الدولة حق يلغي دستوري وتشريعي عن طريق تعديل الفلسطيني القانوني النظام في النظام هذا مثل

 . القانون لمصلحة الطعن نظام ويقرر الخاص، بالعفو

لى  ا  تجريم يعتبر ما النصوص من تتضمن الحالية الفلسطينية القانونية المنظومة أن نرى ذلك الحين، وا 
 ففي ،(وغيرها العليا المقامات على والتعدي اللسان، إطالة كجرائم) والتعبير الرأي بحرية تتعلق ألفعال
 الدولة رئيس حق تفعيل يمكن هنا، النصوص، هذه على بناء   نهائية وصارت باإلدانة الصادرة األحكام
 هذا في التسليم مع. العقابية النصوص هذه تعديل حين إلى الجرائم بهذه المدانين عن الخاص بالعفو

 .ا  سابق إليها أشرنا والتي الخاص العفو لحق المؤيدون أوردها التي الشروط مراعاة بضرورة السياق،

 الذي األثر نبحث سوف يلي وفيما العقوبة، عن الخاص العفو نظام بحث من انتهينا قد نكون وبذلك،
 جهود على فساد بجرائم الصادر ضد المتهمين اإلدانة أحكام على النظام هذا تفعيل أو تطبيق ينتجه

 . عام بشكل الفساد مكافحة
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من النائب العام خطياً عرض ملف دعوى على محكمة النقض إذا كان الحكم مخالفاً  لوزير العدل أن يطلب: "نصت هذه المادة على أنه 

ويطلب باالستناد إلى ذلك إبطال اإلجراء أو نقض . للقانون وكان الحكم قد اكتسب الدرجة القطعية ولم يسبق لمحكمة النقض البت فيه

 ."الحكم أو القرار
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 أثر العفو الخاص على مكافحة الفساد في فلسطين. 4-6

ألحد المحكوم عليهم  ا  خاص أثر العفو الخاص على مكافحة الفساد، عند منح رئيس الدولة عفوا   تثور مسألة
وبخاصة، إذا كان المحكوم عليه أحد األشخاص المهمين في . بعقوبة جنائية عن ارتكابه جرائم فساد

ع للعقوبة، ببقاء وهو ما قد يؤدي إلى الحد من وظيفة الرد. السلطة التنفيذية، كرئيس الوزراء أو أحد الوزراء
، والناس عندما يرونهم كذلك، فإنهم لن يضمروا ا  د مجدداء، ربما يعودون إلى الفساطلق ا  الفاسدين أحرار 

االحترام للنظام العقابي على األقل، وربما يشجع ذلك ضعاف النفوس منهم على ارتكاب الجرائم، فقوة 
 . الردع العام والخاص غير متوفرة في تلك األحوال

شدت الدول األطراف باتخاذ تدابير لذلك، عنيت اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد بهذه المسألة، فأر 
تراعي فيها خطورة جرائم الفساد حال استعمال رئيس الدولة لصالحيته في العفو الخاص، أو في حال اتخاذ 
أي إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى أن يكون المتهم أو المحكوم عليه ليس في قبضة أجهزة العدالة، حيث 

تسعى كل دولة طرف إلى ضمان ممارسة أي صالحية : "أنهمن االتفاقية على ( 31/3)نصت المادة 
لهذه  ا  شخاص الرتكابهم أفعال مجرمة وفققانونية تقديرية يتيحها القانون الداخلي فيما يتعلق بمالحقة األ

االتفاقية، من أجل تحقيق الفعالية القصوى لتدابير إنفاذ القانون التي تتخذ بشأن تلك الجرائم، ومع إيالء 
تأخذ كل : "منها على أنه( 5)ونصت تلك المادة في الفقرة ". الواجب لضرورة الردع عن ارتكابها االعتبار

دولة طرف بعين االعتبار جسامة الجرائم المعينة لدى النظر في إمكانية اإلفراج المبكر أو المشروط عن 
 ". األشخاص المدانين بارتكاب تلك الجرائم

وة الدول األطراف إلى إيجاد مقاربة توازن بين إجراء العفو الخاص ومؤدى هذه النصوص من االتفاقية، دع
وقد عبر البعض عن أن هذه . وما هو في حكمه من إجراءات من جهة، ومكافحة الفساد من جهة أخرى

المقاربة يجب أن تتمثل في حظر القانون الداخلي استعمال رئيس الدولة لصالحيته التقديرية بالعفو الخاص 
من . رائم الفساد، أو إعفاء المحكوم عليهم بجرائم الفساد من تنفيذ العقوبة كلها أو بعضهاعن مرتكبي ج

جانبنا، نساير هذه الطرح، ونعتقد بأهميته في المرحلة الحالية على األقل والتي يصعب فيها تخلي كثير من 
ا طرحنا في إطار رؤية أم .نظام العفو الخاصالفلسطيني عن القانوني األنظمة القانونية ومنها النظام 

التخلي ، وليس فقط هذا النظامعن  التخلي كليا   فنرى مستقبلية تتعلق بدراسة نظام العفو الخاص ومراجعته،
كما أشرنا -ليه فهذا النظام أو اإلجراء أو الحق ينطوي فيما يتضمنه ويؤدي إ .ه في مواجهة جرائم الفسادعن

 .السلطات، ومبدأ استقالل القضاء جسيم بمبدأ الفصل بين ل  على إخال -سابق ا

 للنظام العفو الخاص، والحصانة البرلمانية أيضا  يعكس ضرورة التعديل الدستوري والتشريعي إن ما سبق، 
مكافحة الفساد من ناحية،  الفلسطيني، ففي ذلك، دعم لجهود السلطة الفلسطينية فيالقانوني في النظام 
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نفاذ اللتزاماتها الدولية التي ارتضت االلتزام بها من خالل مصادقة رئيس السلطة على اتفاقية األمم منها  ا  وا 
 133.المتحدة لمكافحة الفساد من جهة أخرى
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، ولم يستَن لنا الحصول على قرار 3102صدق رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على اتفاقية مكافحة الفساد في مطلع بداية سنة  

ما هي االتفاقيات شبكة الحرية اإلعالمية، : الخبر الصحفي بمصادقة رئيس السلطة على اتفاقية مكافحة الفساد وغيرها: انظر)المصادقة 

 :، الموقع اإللكتروني لشبكة الحرية اإلعالمية، على الرابط اآلتين على اإلنضمام إليها رسميًا؟التي وقعت فلسطي

http://hr.ps/ar/news/48984.html37/9/3102: ، تاريخ االسترداد.) 

http://hr.ps/ar/news/48984.html
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 خاتمة. 3
نظام قد قررت كافة األنظمة القانونية في العالم، وعلى اختالف أنظمتها السياسية،  تبين لنا فيما بحثناه أن

، إجراءات تمنح بعض األشخاص تلك األنظمةكما قررت . الحصانة البرلمانية ألعضاء السلطة التشريعية
في الدولة صالحية إعفاء المحكوم عليهم من تنفيذ العقوبات الجنائية المحكومين بها، ومن ذلك حق رئيس 

صانة البرلمانية تحقيق جملة من وقد ابتغت تلك األنظمة من تقريرها لنظام الح. الدولة في العفو الخاص
األهداف تتلخص في ضمان حسن أداء العمل البرلماني، وضمان استقالل األعضاء وحمايتهم من أي 
تدخل أو اعتداء من قبل السلطات األخرى في المجتمع، وبالرغم من ذلك، فقد انتقد نظام الحصانة 

ائه، كونه يعتبر في نظرهم وسيلة لإلفالت من البرلمانية، انتقادات وصلت بالبعض إلى حد المطالبة بإلغ
وكذلك األمر فيما يتعلق بالعفو الخاص، الذي رأى فيه البعض وسيلة مهمة إلقامة عدالة مفقودة، . العقاب
وبعد دراسة هذين النظامين . البعض اآلخر إخالل بالركائز التي تقوم عليها دولة القانون فيه رأىبينما 

الفساد، تبين إمكانية لعبهما دوٌر سلبي يؤدي إلى إعاقة جهود الدولة في  وبحث أثرهما على مكافحة
الفاسدين من أعضاء البرلمان من المالحقة القضائية، نتيجة  من خالل إمكانية إفالتمكافحة الفساد، 

ومن خالل فقدان قوة  .لحصانة المقدم ضد أحدهم أو بعضهملرفض البرلمان الذي يتبعونه لطلب رفع ا
الخاص التي من المفترض أن تؤدي إليها العقوبة المحكوم بها على الفاسدين، وذلك عند و العام الردع 

ولهذا السبب، وجَّهت اتفاقية . استعمال رئيس الدولة لحقه بالعفو الخاص عن محكوم عليهم بجرائم فساد
ظمة كالحصانة البرلمانية موازنة ما بين أنال فيها إلى ضرورة األمم المتحدة لمكافحة الفساد الدول األطراف

هذه الدول نجح في إقامة هذه  بعض. مكافحة الفساد من جهة أخرىمن جهة، وضرورات  الخاص والعفو
 . الموازنة، والبعض اآلخر لم يقترب إلى درجة النجاح تلك

 :إليهاكان هذا عرض مختصر لما تناولناه في هذه الدراسة، وفي اآلتي نجمل أهم النتائج التي توصلنا 

وبخاصة، فيما يتعلق . تشدد المشرع الفلسطيني في تنظيمه لألحكام الخاصة بالحصانة البرلمانية -
من أجل رفع ( ثلثي أعضاء المجلس)وتطلبه أغلبية خاصة  بتغطية الحصانة فترة العضوية كاملة،

فقط، باإلضافة  حالة التلبس بالجناية علىاستثناء الحصانة البرلمانية  وقصره الحصانة البرلمانية،
الحصانة،  رفع بطلب خاللهايبت  يجب عليه أن إلى عدم تقييد المجلس التشريعي بمدة معينة

وذلك على خالف كثير من األنظمة المقارنة التي قصرت الحصانة على أدوار انعقاد المجلس 
انت ك ء  مانية ليشمل على حالة التلبس بالجريمة سوافي استثناء الحصانة البرل سعتفقط، وتو 

بطلب  خاللهابالبت  ألزمته مدة معينةب ت البرلمانقيد جناية أم جنحة، كما أن معظم تلك األنظمة،
وتشدد . المدة، بمثابة إذن تلكرفع الحصانة، بل واعتبرت عدم صدور قرار في الطلب خالل 

يؤدي إلى قد  ،في تنظيمه ألحكام الحصانة البرلمانية على النحو المشار إليه المشرع الفلسطيني
 .إعاقة جهود مكافحة الفساد في فلسطين
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الفلسطيني حق رئيس الدولة بالعفو الخاص عن العقوبة، ال ينطوي فقط  القانوني إن تبني النظام -
 على إعاقة جهود الدولة في مكافحة الفساد، من خالل تفريطه بوظيفة الردع التي تؤديها العقوبة

على مبدأ الفصل بين السلطات، ومبدأ استقالل القضاء،  ء  على اعتدا ا  ، بل ينطوي أيضالجنائية
 . يعدان أهم ركائز دولة القانون واللذان

للموازنة ما بين الحصانة البرلمانية ومكافحة الفساد،  ؛ األولىوبنا ء على هذه النتائج، فقد اقترحنا مقاربتين
استبعاد  تقوم المقاربة األخيرة على للتغلب على إعاقة نظام العفو الخاص لمكافحة الفساد، بحيث واألخرى

لغاء نظام العفو  جرائم الفساد من الخضوع لنظام العفو الخاص في مرحلة حالية،  و الخاص من النظاما 
مقاربة الموازنة بين الحصانة البرلمانية ومكافحة  تتمثلبينما . في مرحلة متقدمة ا  الفلسطيني كلي القانوني
بارتكابه جريمة فساد ة أعضاء المجلس لرفع الحصانة عن العضو المشتبه اشتراط موافقة أغلبي فيالفساد 

وفي تحديد مدة زمنية قصيرة إلجابة طلب النائب العام . ثلثي أعضاء المجلسمن اشتراط توفر أغلبية  بدال  
برفع الحصانة، بحيث تقل هذه المدة عند تعلق األمر بجريمة فساد، واعتبار عدم مراعاتها وانقضائها دون 

ي نظام الحصانة البرلمانية وبذلك، تنشأ مقاربة، تبق. صدور قرار من المجلس في هذا الشأن، بمثابة إذن
. برفع الحصانة من ناحية أخرىلغيه، هذا من ناحية، وتضمن سرعة البت في الطلب المقدم وال ت ا  موجود
إال عن طريق تعديل تشريعي يأخذ بعين االعتبار مراعاة تحقيق االنسجام  يجب أن تتمال  المقارباتوهذه 

 .التشريعي بين النصوص التي نظمت الحصانة البرلمانية
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